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Poprawka 97
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 291, 295–300, 1602, 1605, 1611, 1624, 
1627, 1628

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106 Artykuł 106

Organizacje producentów Organizacje producentów
W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;

a) skupiają rolników co najmniej jednego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 i są 
przez nich kontrolowane;

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy rolników;

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

c) dążą do określonego celu, który 
obejmuje co najmniej jeden spośród celów, 
o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii), i 
który może uwzględniać co najmniej jeden 
spośród następujących pozostałych celów:

(i) zapewnienie planowania 
i dostosowywania produkcji do popytu, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
i ilości;

(i) zapewnienie planowania 
i dostosowywania produkcji do popytu, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
i ilości;

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków;

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków, szczególnie w drodze 
sprzedaży bezpośredniej;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji 
oraz stabilizacja cen producenta;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji 
oraz stabilizacja cen producenta, w 
szczególności w odniesieniu do 
rekompensaty za koszty inwestycji w takie 
dziedziny jak ochrona środowiska i 
dobrostan zwierząt, oraz przyczynianie się 
do ustalania rozsądnych cen dla 
konsumentów;

(iv) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji

(iv) prowadzenie badań i opracowywanie 
inicjatyw dotyczących zrównoważonych 



PE501.994v01 4/124 AM\921910PL.doc

PL

i rozwojem sytuacji rynkowej; metod produkcji, innowacyjnych praktyk, 
konkurencyjności gospodarczej i rozwoju 
sytuacji rynkowej;

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji;

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji i odpowiedzialnych 
praktyk i technik w dziedzinie dobrostanu 
zwierząt;
(va) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
standardów produkcji, poprawa jakości 
produktów i rozwijanie produktów z 
chronioną nazwą pochodzenia, 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
lub objętych krajowym znakiem jakości;
(vb) ustalanie surowszych norm 
dotyczących produkcji niż te ustanowione 
w przepisach Unii lub w przepisach 
krajowych;

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi 
i odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do zachowania 
różnorodności biologicznej; oraz

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi 
i odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do zachowania 
różnorodności biologicznej;

(vii) przyczynianie się do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

(vii) przyczynianie się do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

(viia) opracowywanie inicjatyw w obszarze 
promocji i wprowadzania do obrotu;
(viib) zarządzanie funduszami wspólnego 
inwestowania, o których mowa w art. 37 
rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW);
(viic) wdrażanie instrumentów 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego, w szczególności 
poprzez prywatne przechowywanie, 
przetwórstwo, promowanie produktów, 
sprzedaż promocyjną i w ostateczności 
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wycofywanie z rynku;
(viid) udzielanie niezbędnej pomocy 
technicznej w celu korzystania z rynków 
terminowych i systemów ubezpieczeń;
(viie) negocjowanie w imieniu organizacji 
lub, w stosownym przypadku, w imieniu 
jej członków, umów na dostawy środków 
produkcji z podmiotami gospodarczymi z 
sektorów wcześniejszej fazy produkcji;
(viif) negocjowanie w imieniu organizacji 
lub, w stosownym przypadku, w imieniu 
jej członków, umów na dostawę 
produktów rolnych i rolno-spożywczych z 
podmiotami gospodarczymi z sektorów 
późniejszej fazy produkcji;

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

da) wprowadzają do obrotu produkty 
nieujęte kodem CN ex 22.08, o którym 
mowa w załączniku I do Traktatu, o ile 
odsetek sprzedanych produktów 
nieujętych w załączniku I nie przekracza 
49% wszystkich produktów 
wprowadzonych do obrotu, bez utraty 
oficjalnego statusu organizacji 
producentów w uznanym sektorze rolnym.

Or. en

Poprawka 98
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 
1628, 1648, 1660

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106 Artykuł 106

Organizacje producentów Organizacje producentów
W odpowiedzi na złożony wniosek W odpowiedzi na złożony wniosek 
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państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów z sektora owoców i warzyw i 
mogą uznać w odpowiedzi na złożony 
wniosek organizacje producentów z 
wszystkich innych sektorów, które:

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;

a) skupiają rolników z danego sektora 
wymienionego w art. 1 ust. 2 i są przez 
nich kontrolowane;

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy rolników;
c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować następujące cele:

(i) zapewnienie planowania 
i dostosowywania produkcji do popytu, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
i ilości;

(i) zapewnienie planowania 
i dostosowywania produkcji do popytu, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
i ilości;

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków;

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji 
oraz stabilizacja cen producenta;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji 
oraz stabilizacja cen producenta;

(iv) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji 
i rozwojem sytuacji rynkowej;

(iv) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji 
i rozwojem sytuacji rynkowej;

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji;

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji;

(va) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
standardów produkcji, poprawa jakości 
produktów i rozwijanie produktów z 
chronioną nazwą pochodzenia, 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
lub objętych krajowym znakiem jakości;

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi 
i odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do zachowania 
różnorodności biologicznej; oraz

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi 
i odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do zachowania 
różnorodności biologicznej;

(vii) przyczynianie się do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz przeciwdziałania zmianie 

(vii) przyczynianie się do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych;
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klimatu;

(viia) opracowywanie inicjatyw w obszarze 
promocji i wprowadzania do obrotu;
(viib) rozwijanie inicjatyw 
umożliwiających zwiększenie 
innowacyjności;
(viic) wdrażanie instrumentów 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego poprzez 
prywatne przechowywanie, przetwórstwo i 
promowanie produktów oraz poprzez 
sprzedaż promocyjną;
(viid) wspieranie korzystania przez ich 
członków z rynków terminowych i 
systemów ubezpieczeń i udzielanie 
niezbędnej pomocy technicznej;

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu;
da) wprowadzają do obrotu produkty 
nieujęte w załączniku I do Traktatu, o ile 
odsetek sprzedanych produktów 
nieujętych w załączniku I nie przekracza 
49% wszystkich produktów 
wprowadzonych do obrotu, bez utraty 
oficjalnego statusu organizacji 
producentów w uznanym sektorze rolnym.

Or. en

Poprawka 99
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 301

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Statut organizacji producentów

1. W statucie organizacji producentów 
wymaga się od producentów będących jej 
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członkami w szczególności:
a) stosowania przepisów przyjętych przez 
organizację producentów dotyczących 
sprawozdawczości produkcyjnej, 
produkcji, wprowadzania do obrotu i 
ochrony środowiska;
b) przynależności, z tytułu wytwarzania 
określonego produktu w danym 
gospodarstwie, do jednej tylko organizacji 
producentów, nie naruszając 
ewentualnego odstępstwa ustanowionego 
przez państwo członkowskie w należycie 
uzasadnionych przypadkach, gdy 
producenci będący członkami posiadają 
dwie różne jednostki produkcyjne 
znajdujące się na różnych obszarach 
geograficznych;
c) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, w szczególności w 
odniesieniu do obszarów uprawnych, 
produkcji, plonów i sprzedaży 
bezpośredniej.
2. W statucie organizacji producentów 
określa się ponadto:
a) procedury związane z określaniem, 
przyjmowaniem i zmienianiem przepisów 
określonych w ust. 1;
b) zobowiązanie członków do wpłacania 
składek potrzebnych do finansowania 
organizacji producentów;
c) przepisy umożliwiające producentom 
będącym członkami demokratyczną 
kontrolę swojej organizacji i jej decyzji;
d) kary za naruszenie zobowiązań 
określonych w przepisach w zakresie 
zrzeszania się, w szczególności za 
zaleganie ze składkami lub naruszenie 
zasad ustalonych przez organizację 
producentów;
e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który nie może 
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wynosić mniej niż rok;
f) zasady prowadzenia rachunkowości i 
opracowywania budżetu niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji.
3. Uważa się, że w sprawach 
gospodarczych organizacje producentów 
działają w imieniu i na rzecz swoich 
członków w granicach swoich uprawnień, 
bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
przedmiotowych produktów z 
producentów na organizacje 
producentów.

Or. en

Poprawka 100
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 301

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Statut organizacji producentów

1. W przepisach w zakresie zrzeszania się 
organizacji producentów wymaga się od 
producentów będących jej członkami w 
szczególności:
a) stosowania przepisów przyjętych przez 
organizację producentów dotyczących 
sprawozdawczości produkcyjnej, 
produkcji, wprowadzania do obrotu i 
ochrony środowiska;
b) przynależności, z tytułu wytwarzania 
określonego produktu w danym 
gospodarstwie, do jednej tylko organizacji 
producentów, nie naruszając 
ewentualnego odstępstwa ustanowionego 
przez państwo członkowskie w należycie 
uzasadnionych przypadkach, gdy 
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producenci będący członkami posiadają 
dwie różne jednostki produkcyjne 
znajdujące się na różnych obszarach 
geograficznych;
c) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, w szczególności w 
odniesieniu do obszarów uprawnych, 
produkcji, plonów i sprzedaży 
bezpośredniej.
2. W przepisach w zakresie zrzeszania się 
organizacji producentów określa się 
ponadto:
a) procedury związane z określaniem, 
przyjmowaniem i zmienianiem przepisów 
określonych w ust. 1;
b) zobowiązanie członków do wpłacania 
składek potrzebnych do finansowania 
organizacji producentów;
c) przepisy umożliwiające producentom 
będącym członkami demokratyczną 
kontrolę swojej organizacji i jej decyzji;
d) kary za naruszenie zobowiązań 
określonych w przepisach w zakresie 
zrzeszania się, w szczególności za 
zaleganie ze składkami lub naruszenie 
zasad ustalonych przez organizację 
producentów;
e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który nie może 
wynosić mniej niż rok;
f) zasady prowadzenia rachunkowości i 
opracowywania budżetu niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji.
3. Uważa się, że w sprawach 
gospodarczych organizacje producentów 
działają w imieniu i na rzecz swoich 
członków w granicach swoich uprawnień, 
bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
przedmiotowych produktów z 
producentów na organizacje 
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producentów.

Or. en

Poprawka 101
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 302

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106b
Uznawanie organizacji producentów

1. Państwa członkowskie uznają jako 
organizacje producentów wszelkie 
podmioty prawne lub jasno określone 
części podmiotów prawnych, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
że:
a) spełniają wymogi określone w art. 106 
akapit pierwszy lit. b) i c);
b) mają minimalną liczbę członków i/lub 
wytwarzają minimalną ilość – określaną 
przez dane państwo członkowskie –
zbywalnej produkcji w sektorze, w którym 
działają;
c) istnieje wystarczający dowód na to, że 
są w stanie właściwie wykonywać swoją 
działalność zarówno pod względem ram 
czasowych, jak i efektywności, 
udostępniania członkom pomocy w formie 
zasobów ludzkich, materialnych i 
technicznych oraz koncentracji dostaw;
d) ich statut jest zgodny z lit. a), b) i c) 
niniejszego ustępu.
2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje producentów, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w 
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ust. 1 niniejszego artykułu, są uznawane 
za organizacje producentów zgodnie z
art. 106.
3. Organizacje producentów, które zostały 
uznane na mocy prawa krajowego przed 
dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które nie 
spełniają warunków określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.
4. Państwa członkowskie:
a) w okresie czterech miesięcy od złożenia 
przez organizację producentów wniosku i 
wszystkich stosownych dokumentów 
potwierdzających, podejmują decyzję 
dotyczącą uznania organizacji 
producentów; wniosek ten składany jest w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja ma siedzibę;
b) przeprowadzają w odstępach czasu 
przez nie ustalonych kontrole, aby 
upewnić się, że uznane organizacje 
producentów stosują się do postanowień 
niniejszego rozdziału;
c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozdziału lub 
nieprawidłowości we wdrażaniu środków 
przewidzianych w niniejszym rozdziale 
nakładają na te organizacje i zrzeszenia 
określone przez siebie stosowne kary 
i w razie konieczności podejmują decyzję 
o cofnięciu uznania;
d) powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niż do dnia 31 marca o każdej 
decyzji o dokonaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 102
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 302
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106b
Uznawanie organizacji producentów

1. Państwa członkowskie mogą uznać jako 
organizacje producentów wszelkie 
podmioty prawne lub jasno określone 
części podmiotów prawnych, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
że:
a) spełniają wymogi określone w art. 106 
akapit pierwszy lit. b) i c);
b) mają minimalną liczbę członków i/lub 
wytwarzają minimalną ilość – określaną 
przez dane państwo członkowskie –
zbywalnej produkcji w sektorze, w którym 
działają;
c) istnieje wystarczający dowód na to, że 
są w stanie właściwie wykonywać swoją 
działalność zarówno pod względem ram 
czasowych, jak i efektywności, 
udostępniania członkom pomocy w formie 
zasobów ludzkich, materialnych i 
technicznych oraz koncentracji dostaw;
d) ich statut jest zgodny z lit. a), b) i c) 
niniejszego ustępu.
2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje producentów, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w 
ust. 1 niniejszego artykułu, są uznawane 
za organizacje producentów zgodnie z 
art. 106.
3. Organizacje producentów, które zostały 
uznane na mocy prawa krajowego przed 
dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które nie 
spełniają warunków określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.
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4. Państwa członkowskie:
a) w okresie czterech miesięcy od złożenia 
przez organizację producentów wniosku i 
wszystkich stosownych dokumentów 
potwierdzających, podejmują decyzję 
dotyczącą uznania organizacji 
producentów; wniosek ten składany jest w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja ma siedzibę;
b) przeprowadzają w odstępach czasu 
przez nie ustalonych kontrole, aby 
upewnić się, że uznane organizacje 
producentów stosują się do postanowień 
niniejszego rozdziału;
c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozdziału lub 
nieprawidłowości we wdrażaniu środków 
przewidzianych w niniejszym rozdziale 
nakładają na te organizacje i zrzeszenia 
określone przez siebie stosowne kary 
i w razie konieczności podejmują decyzję 
o cofnięciu uznania;
d) powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niż do dnia 31 marca o każdej 
decyzji o dokonaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 103
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 303

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106c
Outsourcing

Państwa członkowskie mogą zezwolić 
uznanej organizacji producentów lub 
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uznanemu zrzeszeniu organizacji 
producentów na outsourcing 
któregokolwiek z działań oprócz 
produkcji, włącznie z outsourcingiem do 
jednostek zależnych, pod warunkiem że 
dostarczą one odnośnemu państwu 
członkowskiemu wystarczających 
dowodów, że jest to właściwy sposób na 
osiągnięcie celów danej organizacji 
producentów lub danego zrzeszenia 
organizacji producentów, oraz że 
organizacja producentów lub zrzeszenie 
organizacji producentów pozostają 
odpowiedzialne za zapewnienie 
przeprowadzania działań będących 
przedmiotem outsourcingu i za całkowitą 
kontrolę zarządzania i nadzór nad umową 
handlową na prowadzenie odnośnej 
działalności. W szczególności organizacja 
lub zrzeszenie muszą zachować prawo do 
wydawania wiążących instrukcji swoim 
agentom w odniesieniu do działań im 
powierzonych.

Or. en

Poprawka 104
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 303

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106c
Outsourcing

Państwa członkowskie mogą zezwolić 
uznanej organizacji producentów lub 
uznanemu zrzeszeniu organizacji 
producentów na outsourcing 
któregokolwiek z działań (oprócz 
produkcji), włącznie z outsourcingiem do 
jednostek zależnych, pod warunkiem że 
dostarczą one odnośnemu państwu 
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członkowskiemu wystarczających 
dowodów, że jest to właściwy sposób na
osiągnięcie celów danej organizacji 
producentów lub danego zrzeszenia 
organizacji producentów, oraz że 
organizacja producentów lub zrzeszenie 
organizacji producentów pozostają 
odpowiedzialne za zapewnienie 
przeprowadzania działań będących 
przedmiotem outsourcingu i za całkowitą 
kontrolę zarządzania i nadzór nad umową 
handlową na prowadzenie odnośnej 
działalności. W szczególności organizacja 
lub zrzeszenie muszą zachować prawo do 
wydawania wiążących instrukcji swoim 
agentom w odniesieniu do działań im 
powierzonych.

Or. en

Poprawka 105
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1680

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107 Artykuł 107

Zrzeszenia organizacji producentów Zrzeszenia organizacji producentów
W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów. 

Państwa członkowskie mogą uznać 
zrzeszenia organizacji producentów z 
danego sektora wymienionego w art. 1 
ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.
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Or. en

Poprawka 106
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1680

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107 Artykuł 107

Zrzeszenia organizacji producentów Zrzeszenia organizacji producentów
W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów. 

Państwa członkowskie mogą uznać 
zrzeszenia organizacji producentów z 
danego sektora wymienionego w art. 1 
ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

Or. en

Poprawka 107
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 304–318, 1721, 1738, 1750

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 108 Artykuł 108

Organizacje międzybranżowe Organizacje międzybranżowe
1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 

1. Państwa członkowskie mogą uznać 
organizacje międzybranżowe każdego z 



PE501.994v01 18/124 AM\921910PL.doc

PL

międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które wystąpiły z formalnym wnioskiem o 
uznanie i które:

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją, 
handlem lub przetwórstwem produktów 
jednego sektora lub kilku sektorów;

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją oraz z 
co najmniej jednym z kolejnych etapów 
łańcucha dostaw: przetwórstwem lub 
wprowadzaniem do obrotu, w tym 
dystrybucją produktów jednego sektora 
lub kilku sektorów;

b) powstały z inicjatywy wszystkich lub 
niektórych organizacji lub zrzeszeń, które 
je tworzą;

b) powstały z inicjatywy wszystkich lub 
niektórych organizacji lub zrzeszeń, które 
je tworzą;

ba) dotyczą produktów lub grup 
produktów niepodlegających uprzednio 
uznanej organizacji międzybranżowej;

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden spośród 
następujących celów:

c) dążą do określonego celu, 
uwzględniającego interesy ich członków 
oraz konsumentów, który może 
obejmować w szczególności jeden spośród 
następujących celów:

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub
krajowym;

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
kosztów produkcji, cen (uzupełnionych w 
stosownym przypadku o wskaźniki 
dotyczące cen), wielkości i czasu trwania 
zawartych wcześniej umów oraz poprzez 
dostarczanie analiz potencjalnego rozwoju 
sytuacji na rynku na poziomie 
regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym;

(ia) ułatwienie uzyskiwania informacji o 
przewidywanym potencjale produkcyjnym 
oraz odnotowywania cen rynkowych;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(iia) poszukiwanie potencjalnych rynków 
eksportowych;

(iii) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 

(iii) bez uszczerbku dla przepisów 
przewidzianych w art. 104a i 113a 
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Unii; sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii dotyczącymi sprzedaży produktów 
rolnych podmiotom skupującym i/lub 
dostawy produktów przetworzonych do 
dystrybutorów i kupców detalicznych, z 
uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 
sprawiedliwych warunków konkurencji i 
uniknięcia zakłóceń rynku;

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów;

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów, w tym na poziomie rynków 
zbytu, i opracowywanie inicjatyw 
mających zwiększyć konkurencyjność i 
innowacyjność gospodarczą;

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji 
i usprawnienia produkcji oraz 
dostosowania jej pod kątem produktów 
bardziej odpowiadających wymaganiom 
rynku oraz gustom i oczekiwaniom 
konsumentów, w szczególności 
w odniesieniu do jakości produktu, w tym 
szczególne właściwości produktów 
o chronionej nazwie pochodzenia lub 
o chronionym oznaczeniu geograficznym, 
i ochrony środowiska;

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do wprowadzania 
innowacji, racjonalizacji i usprawnienia 
produkcji oraz dostosowania jej – a w 
stosownym przypadku także przetwarzania 
i/lub wprowadzania do obrotu – pod 
kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym szczególne właściwości 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia lub o chronionym oznaczeniu 
geograficznym, i ochrony środowiska;

(vi) dążenie do ograniczenia stosowania 
środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin i innych środków 
produkcji oraz zapewnienia jakości 
produktu oraz ochrony gleby i wody;

(vi) ograniczenie stosowania środków 
ochrony zdrowia zwierząt lub środków 
ochrony roślin, poprawa zarządzania
innymi środkami produkcji, zapewnienie 
jakości produktu oraz ochrony gleby 
i wody, zwiększenie bezpieczeństwa 
żywności, zwłaszcza dzięki 
identyfikowalności produktów, oraz 
poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt;

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji 
i wprowadzania do obrotu;

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i, w 
stosownych przypadkach, przetwarzania 
i/lub wprowadzania do obrotu;

(viia) określanie minimalnej jakości 
i określanie minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji;
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(viii) wykorzystywanie potencjału 
rolnictwa ekologicznego oraz ochrona i 
promocja takiego rolnictwa, jak również 
nazw pochodzenia, znaków jakości i 
oznaczeń geograficznych;

(viii) prowadzenie wszelkich działań 
mających na celu utrzymanie, ochronę i 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz 
nazw pochodzenia, znaków jakości i 
oznaczeń geograficznych;

(ix) promowanie i prowadzenie badań nad 
zintegrowanymi, zrównoważonymi 
metodami produkcji lub innymi metodami 
produkcji przyjaznymi dla środowiska;

(ix) promowanie i prowadzenie badań nad 
zintegrowanymi, zrównoważonymi 
metodami produkcji lub innymi metodami 
produkcji przyjaznymi dla środowiska;

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie 
o szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie w ramach rynku 
wewnętrznego do umiarkowanej i 
odpowiedzialnej konsumpcji produktów 
i/lub informowanie o szkodliwości 
ryzykownych zachowań związanych 
z konsumpcją; 

(xa) wspieranie konsumpcji i/lub 
przekazywanie informacji dotyczących 
produktów na rynku wewnętrznym i 
rynkach zewnętrznych;

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich.

(xia) wdrożenie działań zbiorowych 
mających na celu zapobieganie i 
stawianie czoła zagrożeniom i niestabilnej 
sytuacji w dziedzinach zdrowia, ochrony 
roślin i środowiska związanym z 
produkcją i, w stosownych przypadkach, 
przetwarzaniem i/lub wprowadzaniem do 
obrotu i/lub dystrybucją produktów 
rolnych i spożywczych;
(xib) branie udziału w zarządzaniu 
produktami ubocznymi i gospodarowaniu 
odpadami oraz przyczynianie się do 
ograniczania odpadów.

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 
lit. c), może też obejmować co najmniej 
jeden spośród następujących celów:

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 
lit. c), może też obejmować co najmniej 
jeden spośród następujących celów:

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;

b) wspólne dostosowanie produkcji b) wspólne dostosowanie produkcji 
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i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;

i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;

c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. en

Poprawka 108
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 304–318, 1697, 1706, 1738, 1750 i 1766

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 108 Artykuł 108

Organizacje międzybranżowe Organizacje międzybranżowe
1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. Państwa członkowskie mogą uznać 
organizacje międzybranżowe każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które wystąpiły z formalnym wnioskiem o 
uznanie i które:

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją, 
handlem lub przetwórstwem produktów 
jednego sektora lub kilku sektorów;

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją oraz z 
co najmniej jednym z kolejnych etapów 
łańcucha dostaw: przetwórstwem lub 
wprowadzaniem do obrotu, w tym 
dystrybucją produktów jednego sektora 
lub kilku sektorów;
(aa) obejmują co najmniej jeden region w 
Unii, reprezentując tym samym znaczny 
udział w działalności gospodarczej w 
sektorze;

b) powstały z inicjatywy wszystkich lub 
niektórych organizacji lub zrzeszeń, które 
je tworzą;

b) powstały z inicjatywy wszystkich lub 
niektórych organizacji lub zrzeszeń, które 
je tworzą;

ba) dotyczą produktów lub grup 
produktów niepodlegających uprzednio 
uznanej organizacji międzybranżowej;

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden spośród 

c) dążą do określonego celu, 
uwzględniającego interesy ich członków 
oraz konsumentów, który może 
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następujących celów: obejmować w szczególności jeden spośród 
następujących celów:

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub
krajowym;

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
kosztów produkcji, cen (uzupełnionych w 
stosownym przypadku o wskaźniki 
dotyczące cen), wielkości i czasu trwania 
zawartych wcześniej umów oraz poprzez 
dostarczanie analiz potencjalnego rozwoju 
sytuacji na rynku na poziomie 
regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym;

(ia) ułatwienie uzyskiwania informacji o 
przewidywanym potencjale produkcyjnym 
oraz odnotowywania cen rynkowych;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(iia) poszukiwanie potencjalnych rynków 
eksportowych;

(iii) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii;

(iii) bez uszczerbku dla przepisów 
przewidzianych w art. 104a i 113a 
sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii dotyczącymi sprzedaży produktów 
rolnych podmiotom skupującym i/lub 
dostawy produktów przetworzonych do 
dystrybutorów i kupców detalicznych, z 
uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 
sprawiedliwych warunków konkurencji i 
uniknięcia zakłóceń rynku;

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów;

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów, w tym na poziomie rynków 
zbytu, a także potencjału, jaki stwarza w 
szczególności zielona chemia;

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji 
i usprawnienia produkcji oraz 
dostosowania jej pod kątem produktów 
bardziej odpowiadających wymaganiom 
rynku oraz gustom i oczekiwaniom 
konsumentów, w szczególności 

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do wprowadzania 
innowacji, racjonalizacji i usprawnienia 
produkcji oraz dostosowania jej – a w 
stosownym przypadku także przetwarzania 
i/lub wprowadzania do obrotu – pod 
kątem produktów bardziej 
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w odniesieniu do jakości produktu, w tym 
szczególne właściwości produktów 
o chronionej nazwie pochodzenia lub 
o chronionym oznaczeniu geograficznym, 
i ochrony środowiska;

odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym szczególne właściwości 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia lub o chronionym oznaczeniu 
geograficznym, i ochrony środowiska;

(vi) dążenie do ograniczenia stosowania 
środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin i innych środków 
produkcji oraz zapewnienia jakości 
produktu oraz ochrony gleby i wody;

(vi) dążenie do ograniczenia stosowania 
środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin, poprawy 
zarządzania innymi środkami produkcji, 
zapewnienia jakości produktu oraz ochrony 
gleby i wody, zwiększenia bezpieczeństwa 
żywności, zwłaszcza dzięki 
identyfikowalności produktów, oraz 
poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt;

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji 
i wprowadzania do obrotu;

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i, w 
stosownych przypadkach, przetwarzania 
i/lub wprowadzania do obrotu;

(viia) określanie minimalnej jakości 
i określanie minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji;

(viii) wykorzystywanie potencjału 
rolnictwa ekologicznego oraz ochrona i 
promocja takiego rolnictwa, jak również 
nazw pochodzenia, znaków jakości i 
oznaczeń geograficznych;

(viii) prowadzenie wszelkich działań 
mających na celu utrzymanie, ochronę i 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz 
nazw pochodzenia, znaków jakości i 
oznaczeń geograficznych;

(ix) promowanie i prowadzenie badań nad 
zintegrowanymi, zrównoważonymi 
metodami produkcji lub innymi metodami 
produkcji przyjaznymi dla środowiska;

(ix) promowanie i prowadzenie badań nad 
zintegrowanymi, zrównoważonymi 
metodami produkcji lub innymi metodami 
produkcji przyjaznymi dla środowiska;

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie 
o szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie w ramach rynku 
wewnętrznego do umiarkowanej i 
odpowiedzialnej konsumpcji produktów 
i/lub informowanie o szkodliwości 
ryzykownych zachowań związanych 
z konsumpcją oraz wspieranie konsumpcji 
i/lub przekazywanie informacji 
dotyczących produktów na rynku 
wewnętrznym i rynkach zewnętrznych;

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich.
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(xia) wdrożenie działań zbiorowych 
mających na celu zapobieganie i 
stawianie czoła zagrożeniom i niestabilnej 
sytuacji w dziedzinach zdrowia, ochrony 
roślin i środowiska związanym z 
produkcją i, w stosownych przypadkach, 
przetwarzaniem i/lub wprowadzaniem do 
obrotu i/lub dystrybucją produktów 
rolnych i spożywczych;
(xib) branie udziału w zarządzaniu 
produktami ubocznymi i gospodarowaniu 
odpadami.

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 
lit. c), może też obejmować co najmniej 
jeden spośród następujących celów:
a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. en

Poprawka 109
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1774

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 108a
Uznawanie organizacji 

międzybranżowych
1. Państwa członkowskie mogą uznać 
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organizacje międzybranżowe, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
że organizacje te:
a) spełniają wymogi określone w art. 108;
b) prowadzą działalność w jednym 
regionie lub kilku regionach na danym 
terytorium;
c) mają znaczny udział w działalności 
gospodarczej, o której mowa w art. 108 
ust. 1 lit. a);
d) same nie biorą udziału w produkcji, 
przetwórstwie i/lub handlu produktami, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 108 ust. 2.
2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje międzybranżowe, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w 
ust. 1, są uznawane za organizacje 
międzybranżowe na mocy art. 108.
3. Organizacje międzybranżowe, które 
zostały uznane na mocy prawa krajowego 
przed dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które 
nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1 niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.
4. Przy uznawaniu organizacji 
międzybranżowej zgodnie z ust. 1 i/lub 
ust. 2 państwa członkowskie:
a) decydują o tym, czy dokonać uznania w 
terminie czterech miesięcy od złożenia 
wniosku wraz ze wszystkimi odpowiednimi 
dokumentami towarzyszącymi; wniosek 
ten składany jest w państwie 
członkowskim, w którym organizacja ma 
siedzibę;
b) przeprowadzają w odstępach czasu 
przez nie ustalonych kontrole w celu 
upewnienia się, że uznane organizacje 
międzybranżowe spełniają warunki 
dotyczące ich uznawania;
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c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozporządzenia 
lub nieprawidłowości we wdrażaniu 
środków w nim przewidzianych nakładają 
na te organizacje określone przez siebie 
stosowne kary i w razie konieczności 
podejmują decyzję o cofnięciu uznania;
d) cofają uznanie, jeżeli wymogi i warunki 
uznania przewidziane w niniejszym 
artykule nie są już spełnione;
e) powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niż do dnia 31 marca o każdej 
decyzji o dokonaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 110
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1775

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 skreślony
Organizacje podmiotów gospodarczych

Do celów niniejszego rozporządzenia 
w skład organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek 
i oliwek stołowych wchodzą uznane 
organizacje producentów, uznane 
organizacje międzybranżowe lub uznane 
organizacje innych podmiotów 
gospodarczych lub ich zrzeszenia.

Or. en

Poprawka 111
Britta Reimers, James Nicholson
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1775

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 skreślony
Organizacje podmiotów gospodarczych

Do celów niniejszego rozporządzenia 
w skład organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek 
i oliwek stołowych wchodzą uznane 
organizacje producentów, uznane 
organizacje międzybranżowe lub uznane 
organizacje innych podmiotów 
gospodarczych lub ich zrzeszenia.

Or. en

Poprawka 112
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 321

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109a
Rola grup

1. Aby usprawnić i ustabilizować działanie 
rynku produktów zabezpieczonych 
chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
na mocy rozporządzenia (WE) 
nr XXXXXXX w sprawie systemów 
zapewniania jakości produktów rolnych, 
państwa członkowskie będące 
producentami mogą określić zasady 
wprowadzania do obrotu dotyczące 
regulowania podaży, w szczególności 
poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez grupy, o których 
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mowa w art. 42 rozporządzenia (WE) 
nr XXXXXXX w sprawie systemów 
zapewniania jakości produktów rolnych.
2. Zasady te są proporcjonalne do 
zamierzonego celu i:
a) dotyczą jedynie regulowania podaży i 
mają na celu dostosowanie podaży 
produktu do popytu;
b) mogą obowiązywać najwyżej przez pięć 
lat gospodarczych, z możliwością 
odnowienia;
c) nie mogą odnosić się do jakiejkolwiek 
transakcji po pierwszym wprowadzeniu do 
obrotu danego produktu;
d) nie mogą pozwalać na ustalanie cen, w 
tym jeśli ceny są ustalane jako wskazówka 
lub zalecenie;
e) nie mogą uniemożliwiać dostępu do 
znacznej ilości danego produktu, która 
normalnie byłaby dostępna;
f) nie powinny uniemożliwiać podmiotom 
gospodarczym rozpoczęcia produkcji 
danego produktu.
3. Zasady, o których mowa w ust. 1, są 
podawane do wiadomości podmiotom 
gospodarczym poprzez opublikowanie ich 
pełnej treści w urzędowych publikacjach 
danego państwa członkowskiego.
4. Informacje dotyczące decyzji i środków 
podjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszego artykułu 
w roku N są przekazywane Komisji przed 
dniem 1 marca roku N+1.
5. Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o cofnięcie decyzji, jeżeli 
stwierdzi, że decyzja ta uniemożliwia 
konkurencję w znacznej części rynku 
wewnętrznego, narusza swobodny 
przepływ towarów lub jest sprzeczna z 
celami art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 113
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 322–325, 1793

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110 Artykuł 110
Rozszerzenie przepisów Rozszerzenie przepisów

1. W przypadku gdy uznaną organizację 
producentów, uznane zrzeszenie 
organizacji producentów lub uznaną 
organizację międzybranżową, działające na 
określonym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych państwa 
członkowskiego, uważa się za 
reprezentatywne dla produkcji lub 
przetwórstwa danego produktu lub handlu 
nim, na wniosek zainteresowanej 
organizacji zainteresowane państwo 
członkowskie może ustalić, że przez 
ograniczony okres niektóre porozumienia, 
decyzje podjęte wewnątrz przedmiotowej 
organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą obowiązywały inne podmioty 
gospodarcze, osoby fizyczne lub grupy, 
które nie należą do przedmiotowej 
organizacji, a działają na danym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych.

1. W przypadku gdy uznaną organizację 
producentów, uznane zrzeszenie 
organizacji producentów lub uznaną 
organizację międzybranżową, działające na 
określonym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych państwa 
członkowskiego, uważa się za 
reprezentatywne dla produkcji lub 
przetwórstwa danego produktu lub handlu 
nim, na wniosek zainteresowanej 
organizacji zainteresowane państwo 
członkowskie może ustalić, że przez 
ograniczony okres niektóre porozumienia, 
decyzje podjęte wewnątrz przedmiotowej 
organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą obowiązywały inne podmioty 
gospodarcze, osoby fizyczne lub grupy, 
które nie należą do przedmiotowej 
organizacji, a działają na danym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych.

2. „Obszar gospodarczy” oznacza strefę 
geograficzną utworzoną z przylegających 
lub sąsiadujących ze sobą regionów 
produkcyjnych, w których panują 
jednorodne warunki produkcji 
i wprowadzania do obrotu.

2. „Obszar gospodarczy” oznacza strefę 
geograficzną utworzoną z przylegających 
lub sąsiadujących ze sobą regionów 
produkcyjnych, w których panują 
jednorodne warunki produkcji 
i wprowadzania do obrotu.

3. Organizację lub zrzeszenie uważa się za 
reprezentatywne, jeżeli na obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych, na których działa w danym 
państwie członkowskim:

3. Organizację lub zrzeszenie uważa się za 
reprezentatywne, jeżeli na obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych, na których działa w danym 
państwie członkowskim:

a) jego członkowie odpowiadają za a) jego członkowie odpowiadają za 
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następującą część produkcji lub 
przetwarzania danego produktu lub 
produktów lub handlu nimi:

następującą część produkcji lub 
przetwarzania danego produktu lub 
produktów lub handlu nimi:

(i) w przypadku organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw – co 
najmniej 60%, lub

(i) w przypadku organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw – co 
najmniej 60%, lub

(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie, oraz 

(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie, oraz 

b) w przypadku organizacji producentów 
reprezentuje ponad 50% odnośnych 
producentów.

b) w przypadku organizacji producentów 
reprezentuje ponad 50% odnośnych 
producentów oraz
ba) w przypadku organizacji 
międzybranżowych reprezentuje znaczną 
część działalności gospodarczej, o której 
mowa w art. 108 ust. 1 lit. a), w 
warunkach określonych przez państwo 
członkowskie.

W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie 
przepisów na inne podmioty gospodarcze 
obejmuje więcej niż jeden obszar 
gospodarczy, organizacja międzybranżowa 
lub zrzeszenie musi wykazać minimalny 
poziom reprezentatywności, w rozumieniu 
akapitu pierwszego, w odniesieniu do 
każdej z branż, które skupia w każdym 
z reprezentowanych obszarów 
gospodarczych.

W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie 
przepisów na inne podmioty gospodarcze 
obejmuje więcej niż jeden obszar 
gospodarczy, organizacja międzybranżowa 
lub zrzeszenie musi wykazać minimalny 
poziom reprezentatywności, w rozumieniu 
akapitu pierwszego, w odniesieniu do 
każdej z branż, które skupia w każdym 
z reprezentowanych obszarów 
gospodarczych.

4. Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z następujących celów:

4. Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego z 
rodzajów działalności odpowiadających 
celom określonym w art. 106 lit. c) lub w 
art. 108 ust. 1 lit. c).

a) sprawozdawczości produkcyjnej 
i rynkowej;
b) surowszych przepisów w zakresie 
produkcji niż ustanowione przepisy Unii 
lub krajowe;
c) sporządzenia znormalizowanych umów 
zgodnych z przepisami Unii;
d) przepisów dotyczących wprowadzania 
do obrotu;
e) przepisów dotyczących ochrony 
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środowiska;
f) środków promowania 
i wykorzystywania potencjału produktów;
g) środków ochrony rolnictwa 
ekologicznego, jak również nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych;
h) badań w celu dodania wartości do 
produktów, w szczególności poprzez nowe 
zastosowania, które nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia publicznego;
i) badań mających na celu poprawę 
jakości produktów;
j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu 
gleby oraz środowiska;
k) określenia minimalnej jakości 
i określenia minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji;
l) stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego i monitorowania jakości 
produktu.
Przedmiotowe przepisy nie są krzywdzące 
dla innych podmiotów gospodarczych w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub w Unii i nie powodują żadnego ze 
skutków wymienionych art. 145 ust. 4 ani 
nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami Unii ani krajowymi.

Przedmiotowe przepisy nie są krzywdzące 
dla innych podmiotów gospodarczych w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub w Unii i nie powodują żadnego ze 
skutków wymienionych w art. 145 ust. 4 
ani nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami Unii ani krajowymi.

4a. W przypadku istnienia organizacji 
międzybranżowej uznanej w odniesieniu 
do jednego produktu lub kilku produktów 
państwa członkowskie nie dokonują 
rozszerzenia przepisów, którego 
przedmiotem są decyzje i praktyki 
organizacji producentów wchodzące w 
zakres zadań wykonywanych przez tę 
organizację międzybranżową.
4b. Rozszerzenie przepisów, o którym 
mowa w ust. 1, jest podawane do 
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wiadomości podmiotom gospodarczym 
poprzez opublikowanie jego pełnej treści 
w urzędowych publikacjach danego 
państwa członkowskiego.
4c. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję raz w roku i nie później niż do 
dnia 31 marca o każdej decyzji podjętej na 
podstawie niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 114
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1783

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110 skreślony
Rozszerzenie przepisów

1. W przypadku gdy uznaną organizację 
producentów, uznane zrzeszenie 
organizacji producentów lub uznaną 
organizację międzybranżową, działające 
na określonym obszarze gospodarczym 
lub obszarach gospodarczych państwa 
członkowskiego, uważa się za 
reprezentatywne dla produkcji lub 
przetwórstwa danego produktu lub handlu 
nim, na wniosek zainteresowanej 
organizacji zainteresowane państwo 
członkowskie może ustalić, że przez 
ograniczony okres niektóre porozumienia, 
decyzje podjęte wewnątrz przedmiotowej 
organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą obowiązywały inne podmioty 
gospodarcze, osoby fizyczne lub grupy, 
które nie należą do przedmiotowej 
organizacji, a działają na danym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych.
2. „Obszar gospodarczy” oznacza strefę 
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geograficzną utworzoną z przylegających 
lub sąsiadujących ze sobą regionów 
produkcyjnych, w których panują 
jednorodne warunki produkcji 
i wprowadzania do obrotu.
3. Organizację lub zrzeszenie uważa się za 
reprezentatywne, jeżeli na obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych, na których działa 
w danym państwie członkowskim:
a) jego członkowie odpowiadają za 
następującą część produkcji lub 
przetwarzania danego produktu lub 
produktów lub handlu nimi:
(i) w przypadku organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw – co najmniej 
60%, lub
(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie, oraz
b) w przypadku organizacji producentów 
reprezentuje ponad 50% odnośnych 
producentów.
W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie 
przepisów na inne podmioty gospodarcze 
obejmuje więcej niż jeden obszar 
gospodarczy, organizacja międzybranżowa 
lub zrzeszenie musi wykazać minimalny 
poziom reprezentatywności, w rozumieniu 
akapitu pierwszego, w odniesieniu do 
każdej z branż, które skupia w każdym 
z reprezentowanych obszarów 
gospodarczych.
4. Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z następujących celów:
a) sprawozdawczości produkcyjnej 
i rynkowej;
b) surowszych przepisów w zakresie 
produkcji niż ustanowione przepisy Unii 
lub krajowe;
c) sporządzenia znormalizowanych umów 
zgodnych z przepisami Unii;
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d) przepisów dotyczących wprowadzania 
do obrotu;
e) przepisów dotyczących ochrony 
środowiska;
f) środków promowania 
i wykorzystywania potencjału produktów;
g) środków ochrony rolnictwa 
ekologicznego, jak również nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych;
h) badań w celu dodania wartości do 
produktów, w szczególności poprzez nowe 
zastosowania, które nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia publicznego;

i) badań mających na celu poprawę 
jakości produktów;
j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu 
gleby oraz środowiska;
k) określenia minimalnej jakości 
i określenia minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji;
l) stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego i monitorowania jakości 
produktu.
Przedmiotowe przepisy nie są krzywdzące 
dla innych podmiotów gospodarczych w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub w Unii i nie powodują żadnego ze 
skutków wymienionych art. 145 ust. 4 ani 
nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami Unii ani krajowymi.

Or. en

Poprawka 115
Michel Dantin
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1826

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 Artykuł 111

Składki producentów niebędących 
członkami

Składki producentów niebędących 
członkami

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 
i gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym podmiotów gospodarczych, 
których działalność dotyczy 
przedmiotowych produktów, państwo 
członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować po 
konsultacjach ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami, że pojedyncze 
podmioty gospodarcze lub grupy, które nie 
są członkami tej organizacji, ale uzyskują 
korzyści z przedmiotowej działalności, 
wpłacają organizacji całość lub część 
składek płaconych przez jej członków 
w zakresie, w jakim składki takie 
przeznaczane są na pokrycie kosztów 
prowadzenia przedmiotowej działalności.

Or. en

Poprawka 116
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1819

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreślony
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Składki producentów niebędących 
członkami

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en

Poprawka 117
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 327

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112 Artykuł 112
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych z 
wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
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art. 160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny i 
cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego i 
koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

art. 160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2:

a) mających na celu poprawę jakości; a) mających na celu poprawę jakości;

b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu;

b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu;

c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;

c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;

d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji.

d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji.

Or. en

Poprawka 118
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1832

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112 skreślony
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych z 
wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny i 
cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego i 
koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:
a) mających na celu poprawę jakości;
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b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu;
c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;
d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków
produkcji.

Or. en

Poprawka 119
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 331, 332

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 Artykuł 113
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win

Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
1. W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, 
w tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, 
w szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.

1. W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, 
w tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, 
w szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.

Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:

Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:

a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;

a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;

b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;

b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
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c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;

c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i sprzedaży 
win, jeśli takie wprowadzenie do obrotu 
jest zgodne z tymi zasadami.

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i sprzedaży 
win, jeśli takie wprowadzenie do obrotu 
jest zgodne z tymi zasadami.

1a. Zasady, o których mowa w ust. 1, 
muszą być podane do wiadomości 
podmiotom gospodarczym poprzez 
opublikowanie ich pełnej treści w 
urzędowych publikacjach danego państwa 
członkowskiego.
1b. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję raz w roku i nie później niż do 
dnia 31 marca o każdej decyzji podjętej na 
podstawie niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 120
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1843

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 skreślony
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, 
w tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, 
w szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
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międzybranżowe uznane na mocy art. 108.
Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;
d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami 
i sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie 
do obrotu jest zgodne z tymi zasadami.

Or. en

Poprawka 121
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 333

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział III – sekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3a
SYSTEMY UMOWNE

Artykuł 113a
Stosunki umowne

1. Nie naruszając art. 104a i 105a 
dotyczących sektora mleka i przetworów 
mlecznych oraz art. 101 dotyczącego 
sektora cukru, jeśli państwo członkowskie 
postanowi, że na jego terytorium każda 
dostawa produktów rolnych, należących 
do sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, przez 
producenta do przetwórcy lub 
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dystrybutora musi być przedmiotem 
pisemnej umowy między stronami, i/lub 
postanowi, że pierwsi nabywcy muszą 
złożyć pisemną ofertę zawarcia umowy o 
dostawę produktów rolnych przez 
producentów, taka umowa i/lub taka 
oferta musi spełniać warunki określone w 
ust. 2.
Jeżeli państwo członkowskie postanowi, że 
dostawy przedmiotowych produktów przez 
producenta do przetwórcy muszą być 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami, musi ono również postanowić o 
tym, który etap lub które etapy dostawy są 
objęte taką umową, jeżeli dostawa 
przedmiotowych produktów jest 
dokonywana z udziałem jednego 
pośrednika lub większej liczby 
pośredników.
W sytuacji, o której mowa w akapicie 
drugim, państwa członkowskie dopilnują 
realizacji umów w sektorach określonych 
w ten sposób i ustanawiają mechanizm 
mediacji dla przypadków, w których nie 
ma wzajemnej zgody na podpisanie umów, 
zapewniając w ten sposób równość w 
zakresie tych stosunków umownych.
2. Umowa i/lub oferta umowy:
a) jest sporządzana przed dostawą;
b) jest sporządzana na piśmie; oraz
c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie; 
i/lub
– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynkowe odzwierciedlające 
zmiany warunków na rynku, dostarczoną 
ilość oraz jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych;
(ii) ilość i jakość przedmiotowych 
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produktów, którą można dostarczyć i/lub 
która musi zostać dostarczona, wraz z 
terminem takich dostaw;
(iii) okres obowiązywania umowy, który 
może być ograniczony lub nieograniczony, 
z klauzulami o rozwiązaniu umowy;
(iv) szczegóły dotyczące terminów 
i procedur płatności;
(v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy produktów rolnych; oraz
(vi) przepisy mające zastosowanie 
w przypadku zaistnienia siły wyższej.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
umowa i/lub oferta umowy nie jest 
wymagana, gdy przedmiotowe produkty są 
dostarczane przez producenta do nabywcy 
mającego formę spółdzielni, której 
producent jest członkiem, jeżeli statut tej 
spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
zawarte lub z niego wynikające zawierają 
przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).
4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
produktów rolnych zawieranych przez 
producentów, nabywców, przetwórców lub 
dystrybutorów, w tym elementy określone 
w ust. 2 lit. c), są swobodnie negocjowane 
między stronami.
Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego:
(i) jeśli państwo członkowskie postanowi 
wprowadzić obowiązek zawierania 
pisemnej umowy na dostawę produktów 
rolnych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, może ono określić minimalny 
okres obowiązywania, który ma 
zastosowanie wyłącznie do umów 
pisemnych między producentem i 
pierwszym nabywcą produktów rolnych. 
Taki minimalny okres obowiązywania 
umowy wynosi co najmniej sześć miesięcy 
i nie może on zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; 
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i/lub
(ii) jeżeli państwo członkowskie 
postanowi, że pierwszy nabywca 
produktów rolnych musi złożyć pisemną 
ofertę umowy producentowi zgodnie z 
ust. 1, może postanowić, że oferta musi 
obejmować minimalny okres 
obowiązywania umowy określony w tym 
celu przez prawo krajowe. Taki 
minimalny okres obowiązywania umowy 
wynosi co najmniej sześć miesięcy i nie 
może on zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Przepisy akapitu drugiego nie naruszają 
prawa producenta do sprzeciwienia się 
stosowaniu takiego minimalnego czasu 
obowiązywania, pod warunkiem iż 
producent złoży taki sprzeciw na piśmie. 
W takim przypadku strony mają swobodę 
negocjacji wszystkich elementów umowy, 
w tym elementów wymienionych w ust. 2 
lit. c).
5. Państwa członkowskie korzystające z 
możliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają Komisję o 
sposobie ich stosowania.
6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 2 lit. a) i b) 
oraz ust. 3 niniejszego artykułu oraz 
środków dotyczących powiadomień 
wysyłanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 122
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 334
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113b
Negocjacje umowne

1. Organizacja producentów w jednym z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, uznana 
zgodnie z art. 106, może, w imieniu 
należących do niej producentów, 
negocjować w zakresie całej ich wspólnej 
produkcji lub jej części umowy na dostawę 
produktów rolnych od producenta do 
przetwórcy, pośrednika lub dystrybutora.
2. Negocjacje mogą być prowadzone przez 
organizację producentów:
a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
przedmiotowych produktów przez 
producentów na organizację 
producentów;
b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich producentów należących do 
organizacji;
c) pod warunkiem że należący do niej 
rolnicy nie są członkami jakiejkolwiek
innej organizacji producentów, która 
również negocjuje takie umowy w ich 
imieniu; państwa członkowskie mogą 
jednak odstąpić od tego warunku w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
gdy producenci posiadają dwie różne 
jednostki produkcyjne znajdujące się na 
różnych obszarach geograficznych;
d) pod warunkiem że przedmiotowe 
produkty nie podlegają obowiązkowi 
dostaw wynikającemu z członkostwa 
rolnika w spółdzielni zgodnie z 
warunkami określonymi w statucie 
spółdzielni lub przepisach i decyzjach w 
nim zawartych lub z niego wynikających; 
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oraz
e) pod warunkiem że organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których działa, o ilości 
produktów rolnych objętej takimi 
negocjacjami.
3. Na użytek niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują również zrzeszenia takich 
organizacji producentów.
4. W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących więcej niż jedno państwo 
członkowskie decyzję dotyczącą negocjacji 
podejmuje Komisja w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 
W pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji państwa członkowskiego, 
którego dotyczą negocjacje.
Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, nie wchodzą w życie wcześniej niż 
w dniu poinformowania o nich 
zainteresowanych podmiotów.

Or. en

Poprawka 123
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 335–341, 1862, 1864

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 114 Artykuł 114
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania, 
że cele i obowiązki organizacji 
producentów, organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania, 
że cele i obowiązki organizacji 
producentów oraz organizacji 
międzybranżowych są jasno określone, 
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oliwek stołowych oraz organizacji 
międzybranżowych są jasno określone, 
przez co przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności działań tych organizacji, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów, 
organizacji międzybranżowych i 
organizacji podmiotów gospodarczych w 
zakresie następujących kwestii:

przez co przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności działań tych organizacji bez 
powodowania nadmiernego obciążenia, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów, 
organizacji międzybranżowych i 
organizacji podmiotów gospodarczych w 
zakresie następujących kwestii:

-a) szczególnych przepisów mających 
zastosowanie w jednym sektorze lub kilku 
sektorach wymienionych w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia;

a) określonych celów, które mogą, muszą 
lub nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia, w tym odstępstwa 
w ich zakresie określone w art. 106–109,

a) określonych celów, które mogą, muszą 
lub nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia i, w stosownym 
przypadku, zostać dodane do celów 
wymienionych w art. 106–109;

(aa) horyzontalnych zaleceń dotyczących 
porozumień międzybranżowych zawartych 
przez organizacje zgodnie z art. 108;

b) przepisów w zakresie zrzeszania się, 
uznawania, struktury, osobowości 
prawnej, członkostwa, wielkości, 
odpowiedzialności i działalności tych 
organizacji i zrzeszeń, wymogu, o którym 
mowa w art. 106 lit. d) aby uznana 
organizacja producentów, nie zajmowała 
dominującej pozycji na danym rynku, 
chyba że jest to niezbędne do wykonania 
celów art. 39 Traktatu, skutków 
wynikających z uznania, wycofania 
uznania i łączenia się;

b) statutów organizacji innych niż 
organizacje producentów, szczególnych 
warunków mających zastosowanie do 
statutów organizacji producentów w 
niektórych sektorach, struktury, 
osobowości prawnej, członkostwa, 
wielkości, odpowiedzialności i działalności 
tych organizacji i zrzeszeń, skutków 
wynikających z łączenia się;

ba) warunków uznawania, wycofania i 
zawieszenia uznania, skutków 
wynikających z uznania, wycofania i 
zawieszenia uznania oraz obejmujących 
takie organizacje i zrzeszenia wymogów 
przedsięwzięcia środków zaradczych w 
razie nieprzestrzegania kryteriów 
uznawania;

c) transnarodowych organizacji i zrzeszeń, 
obejmujące przepisy, o których mowa w 

c) transnarodowych organizacji i zrzeszeń, 
obejmujące przepisy, o których mowa w 
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lit. a) i b) niniejszego artykułu; lit. a), b) i ba) niniejszego artykułu;

ca) przepisów dotyczących tworzenia 
i warunków udzielania pomocy 
administracyjnej przez odpowiednie 
właściwe organy w przypadku współpracy 
transnarodowej;

d) outsourcingu działań i udzielania 
pomocy technicznej przez organizacje lub 
zrzeszenia;

d) warunków outsourcingu działań i 
udzielania pomocy technicznej przez 
organizacje lub zrzeszenia;

e) minimalnej wielkości lub wartości 
produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń;

e) minimalnej wielkości lub wartości 
produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń;

f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w 
art. 110 na producentów niebędących 
członkami i obowiązku płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, o którym mowa w art. 111, w 
tym wykaz surowszych przepisów w 
zakresie produkcji, które mogą zostać 
rozszerzone na podstawie art. 110 ust. 4 
akapit pierwszy lit. b), dalszych wymogów 
w odniesieniu do reprezentatywności, 
odnośnych obszarów gospodarczych, 
obejmujących kontrolę przez Komisję ich 
określenia, minimalnych okresów, przez 
jakie przepisy muszą obowiązywać przed 
ich rozszerzeniem; osób lub organizacji, 
których dotyczą przepisy lub obowiązek 
płacenia składek, i okoliczności, w jakich 
Komisja żądać odmowy lub wycofania 
rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek.

f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w 
art. 110 na producentów niebędących 
członkami i obowiązku płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, o którym mowa w art. 111,
dalszych wymogów w odniesieniu do 
reprezentatywności, odnośnych obszarów 
gospodarczych, obejmujących kontrolę 
przez Komisję ich określenia, minimalnych 
okresów, przez jakie przepisy muszą 
obowiązywać przed ich rozszerzeniem; 
osób lub organizacji, których dotyczą 
przepisy lub obowiązek płacenia składek, i 
okoliczności, w jakich Komisja może
żądać, na czas określony, odmowy lub 
wycofania rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek;

fa) szczegółowych warunków wdrażania 
systemów umownych w sektorach 
określonych w art. 113a ust. 1, w 
szczególności wartości progowych 
określających wielkość produkcji, która 
może być przedmiotem negocjacji 
zbiorowych;
fb) warunków umożliwiających uznanym 
producentom osiągnięcie zbiorowych 
porozumień horyzontalnych i pionowych z 
konkurentami i partnerami 
uczestniczącymi w łańcuchu dostaw 
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żywności w sprawie uwzględniania w 
cenach kosztów inwestowania w 
zrównoważoną produkcję.

Or. en

Poprawka 124
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 114 Artykuł 114
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że cele i obowiązki 
organizacji producentów, organizacji 
podmiotów gospodarczych w sektorze 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz 
organizacji międzybranżowych są jasno 
określone, przez co przyczyniają się do 
zwiększenia skuteczności działań tych 
organizacji, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych dotyczących organizacji 
producentów, zrzeszeń organizacji 
producentów, organizacji 
międzybranżowych i organizacji 
podmiotów gospodarczych w zakresie 
następujących kwestii:

W celu dopilnowania, by cele i obowiązki 
organizacji producentów i zrzeszeń 
organizacji producentów były jasno 
określone, przez co przyczyniałyby się do 
zwiększenia skuteczności działań tych 
organizacji bez powodowania 
nadmiernego obciążenia, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych, które 
określają:

a) określonych celów, które mogą, muszą 
lub nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia, w tym odstępstwa 
w ich zakresie określone w art. 106–109,

a) konkretne warunki uznawania 
organizacji producentów i zrzeszeń 
organizacji producentów, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
członkowskich;

b) przepisów w zakresie zrzeszania się, 
uznawania, struktury, osobowości 
prawnej, członkostwa, wielkości, 
odpowiedzialności i działalności tych 
organizacji i zrzeszeń, wymogu, o którym 
mowa w art. 106 lit. d) aby uznana 

b) przepisy dotyczące tworzenia 
i warunków udzielania pomocy 
administracyjnej przez odpowiednie 
właściwe organy w przypadku organizacji, 
które prowadzą działalność na terytoriach 
kilku państw członkowskich;
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organizacja producentów, nie zajmowała 
dominującej pozycji na danym rynku, 
chyba że jest to niezbędne do wykonania 
celów art. 39 Traktatu, skutków 
wynikających z uznania, wycofania 
uznania i łączenia się;
c) transnarodowych organizacji i zrzeszeń, 
obejmujące przepisy, o których mowa w 
lit. a) i b) niniejszego artykułu;

c) w przypadku organizacji, do których 
odnoszą się przepisy art. 109a lit. a), aa) i 
b),
(i) określone cele, które mogą, muszą lub 
nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia,
(ii) przepisy w zakresie uznawania, 
struktury, członkostwa, wielkości, 
odpowiedzialności, działalności i łączenia 
się tych organizacji i ich zrzeszeń,
(iii) outsourcing działań i udzielanie 
pomocy technicznej przez organizacje i 
zrzeszenia,
(iv) minimalną wielkość lub wartość 
produkcji zbywalnej organizacji 
i zrzeszeń;

d) outsourcingu działań i udzielania 
pomocy technicznej przez organizacje lub 
zrzeszenia;

d) w przypadku organizacji producentów, 
do których odnoszą się przepisy art. 109a 
lit. a) i bb), przepisy dotyczące 
członkostwa, w tym obowiązku członków 
organizacji producentów do dostarczania 
całości lub określonej wielkości produkcji 
do organizacji producentów.

e) minimalnej wielkości lub wartości 
produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń;
f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w 
art. 110 na producentów niebędących 
członkami i obowiązku płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, o którym mowa w art. 111, w 
tym wykaz surowszych przepisów w 
zakresie produkcji, które mogą zostać 
rozszerzone na podstawie art. 110 ust. 4 
akapit pierwszy lit. b), dalszych wymogów 
w odniesieniu do reprezentatywności, 
odnośnych obszarów gospodarczych, 
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obejmujących kontrolę przez Komisję ich 
określenia, minimalnych okresów, przez 
jakie przepisy muszą obowiązywać przed 
ich rozszerzeniem; osób lub organizacji, 
których dotyczą przepisy lub obowiązek 
płacenia składek, i okoliczności, w jakich 
Komisja żądać odmowy lub wycofania 
rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Poprawka 125
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 342

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 115 Artykuł 115

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności w zakresie procedur i 
warunków technicznych związanych z 
wdrażaniem środków, o których mowa w 
art. 110 i 112. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności środki dotyczące:

a) wdrażania warunków uznawania 
organizacji producentów i organizacji 
międzybranżowych, określonych w 
art. 106b i 108a;
b) powiadomień wysyłanych Komisji przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 105a 
ust. 8, art. 105b ust. 7, art. 106b ust. 4 
lit. d) i art. 108a ust. 4 lit. e);
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c) procedur dotyczących pomocy 
administracyjnej w przypadku współpracy 
transnarodowej;
d) procedur i warunków technicznych 
związanych z wdrażaniem środków, o 
których mowa w art. 110 i 112, w 
szczególności z wdrażaniem koncepcji 
„obszaru gospodarczego”, o której mowa 
w art. 110 ust. 2.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 126
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 115 Artykuł 115
Uprawnienia wykonawcze zgodnie 

z procedurą sprawdzającą
Uprawnienia wykonawcze zgodnie 

z procedurą sprawdzającą
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności w zakresie procedur i 
warunków technicznych związanych z 
wdrażaniem środków, o których mowa w 
art. 110 i 112. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, następujące środki:

a) wdrażanie warunków uznawania 
organizacji producentów i ich zrzeszeń 
oraz organizacji międzybranżowych, w 
szczególności organizacji, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
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członkowskich;
b) procedury dotyczące pomocy 
administracyjnej w przypadku organizacji, 
które prowadzą działalność na terytoriach 
kilku państw członkowskich;
c) w przypadku organizacji, do których 
odnoszą się przepisy art. 109a, odmowa 
lub wycofanie uznania;
d) przekazywanie Komisji informacji 
dotyczących liczby uznanych organizacji i 
zrzeszeń z uwzględnieniem przypadków 
odmowy lub wycofania uznania.

Or. en

Poprawka 127
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 343–345

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 116 Artykuł 116

Inne uprawnienia wykonawcze Inne uprawnienia wykonawcze
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – podejmować 
indywidualne decyzje dotyczące:

1. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – podejmować 
indywidualne decyzje dotyczące:

a) uznawania organizacji, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
członkowskich, na podstawie przepisów 
przyjętych na mocy art. 114 lit. c);

a) uznawania, odmowy lub wycofania 
uznania organizacji, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
członkowskich, na podstawie przepisów 
przyjętych na mocy art. 114 lit. c);

b) odmowy lub wycofania uznania 
organizacji międzybranżowych, wycofania 
rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek, zatwierdzenia 
lub decyzji dotyczących zmian 
dotyczących obszarów gospodarczych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
na podstawie przepisów przyjętych na 

b) rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek organizacji, o 
których mowa w lit. a), i wycofania 
takiego rozszerzenia lub składek.
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mocy art. 114 lit. f).
1a. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować decyzje 
odnoszące się do zatwierdzenia lub zmiany 
obszarów gospodarczych zgłoszonych 
przez państwa członkowskie na podstawie 
przepisów przyjętych na mocy art. 114 
lit. f).
Te akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania procedury, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 lub 3.

Or. en

Poprawka 128
Britta Reimers, James Nicholson
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 116 skreślony
Inne uprawnienia wykonawcze

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – podejmować 
indywidualne decyzje dotyczące:
a) uznawania organizacji, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
członkowskich, na podstawie przepisów 
przyjętych na mocy art. 114 lit. c);
b) odmowy lub wycofania uznania 
organizacji międzybranżowych, wycofania 
rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek, zatwierdzenia 
lub decyzji dotyczących zmian 
dotyczących obszarów gospodarczych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
na podstawie przepisów przyjętych na 
mocy art. 114 lit. f).

Or. en
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Poprawka 129
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 346, 643

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział III – sekcja 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
SEKCJA 4a

PRZEJRZYSTOŚĆ I INFORMACJA 
RYNKOWA

Artykuł 116a (nowy)
Europejski instrument monitorowania cen 

żywności
1. W celu informowania podmiotów 
gospodarczych i wszystkich organów 
władzy publicznej na temat procesu 
kształtowania cen w całym łańcuchu 
dostaw żywności oraz łatwiejszego 
rozpoznawania i zgłaszania zmian 
rynkowych Komisja regularnie składa 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z działań i wyników badań 
w ramach europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności oraz 
dopilnowuje, aby wyniki te były podawane 
do publicznej wiadomości.
2. Do celów stosowania ust. 1 oraz w 
związku z działalnością krajowych 
instytutów statystycznych i krajowych 
centrów monitorowania cen w ramach 
europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności zbiera się, 
bez tworzenia dodatkowych obciążeń dla 
rolników, dane statystyczne i informacje 
niezbędne do opracowywania analiz i 
badań w szczególności z zakresu:
a) produkcji i zaopatrzenia;
b) mechanizmów kształtowania cen i – w 
miarę możliwości – marż zysku w całym 
łańcuchu dostaw żywności w Unii i 



AM\921910PL.doc 55/124 PE501.994v01

PL

państwach członkowskich;
c) tendencji zmian cen i – w miarę 
możliwości – marż zysku na wszystkich 
poziomach łańcucha dostaw żywności w 
Unii i państwach członkowskich oraz we 
wszystkich sektorach rolnych i rolno-
spożywczych, zwłaszcza w sektorach 
owoców i warzyw, mleka i przetworów 
mlecznych oraz mięsa;
d) prognoz zmian rynkowych w 
perspektywie krótko- i średniookresowej.
Do celów niniejszego ustępu w ramach 
europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności przedmiotem 
badań są w szczególności: wywóz i 
przywóz, ceny skupu od producentów, 
ceny płacone przez konsumentów, marże 
zysku oraz koszty produkcji, przetwórstwa 
i dystrybucji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw żywności w Unii i 
państwach członkowskich.
3. Informacje podawane do wiadomości 
publicznej w wyniku działań 
prowadzonych w ramach europejskiego 
instrumentu monitorowania cen żywności 
są traktowane jako poufne. Komisja dba o 
to, by opublikowane informacje nie 
umożliwiały rozpoznania poszczególnych 
podmiotów gospodarczych.

Or. en

Poprawka 130
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1917

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 129a
Przywóz chmielu
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1. Produkty sektora chmielu można 
przywozić z państw trzecich tylko wtedy, 
gdy ich normy jakościowe są przynajmniej 
równoważne normom przyjętym w 
odniesieniu do podobnych produktów 
zebranych w Unii lub uzyskanych z takich 
produktów.
2. Produkty uważa się za spełniające 
normy, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
dołączone jest do nich świadectwo wydane 
przez organy kraju pochodzenia i jest ono 
uznane za równoważne certyfikatowi, o 
którym mowa w art. 59b.
W przypadku mączki chmielowej, mączki 
chmielowej z podwyższoną zawartością 
lupuliny, ekstraktu z szyszek chmielowych 
oraz mieszanych produktów chmielowych 
świadectwo może być uznane za 
równoważne certyfikatowi, wyłącznie 
jeżeli zawartość alfa-kwasów w tych 
produktach nie jest mniejsza od 
zawartości w chmielu, z którego zostały 
one wytworzone.
3. W celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych przyjętych 
zgodnie z art. 160 – określić warunki, na 
jakich nie stosuje się obowiązków 
dotyczących świadectwa równoważności 
oraz etykietowania opakowań.
4. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przepisy związane z 
niniejszym artykułem obejmujące przepisy 
dotyczące uznawania świadectw 
równoważności oraz dotyczące kontroli 
przywozu chmielu.

Or. en

Poprawka 131
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 362



AM\921910PL.doc 57/124 PE501.994v01

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130a
Przywóz cukru surowego do rafinacji: 3-

miesięczny okres wyłączności dla rafinerii 
przemysłowych

1. Do końca roku gospodarczego 2019–
2020 rafinerie przemysłowe mają 
wyłączną możliwość przywozu 2 500 000 
ton na rok gospodarczy, wyrażone w 
cukrze białym.
2. Jedyny zakład przetwórstwa buraków 
cukrowych czynny w Portugalii w 2005 
roku uznaje się za rafinerię przemysłową.
3. Pozwolenia na przywóz cukru 
przeznaczonego do rafinacji są wydawane 
jedynie rafineriom przemysłowym, pod 
warunkiem że ilości, których dotyczy 
pozwolenie, nie przekraczają ilości, o 
których mowa w ust. 1. Pozwolenia można 
przenosić tylko między rafineriami 
przemysłowymi, a ich ważność wygasa z 
końcem roku gospodarczego, którego 
dotyczą.
Niniejszy ustęp stosuje się do pierwszych 
trzech miesięcy każdego roku 
gospodarczego.
4. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że przeznaczony do 
rafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
art. 160 – przyjąć:
a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1;
b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, 
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obejmujące wniesienie zabezpieczenia;
c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane.
5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dokumentów 
towarzyszących, które należy dostarczyć w 
związku z wymogami i obowiązkami dla 
podmiotów gospodarczych w zakresie 
przywozu, w szczególności dla rafinerii 
przemysłowych.

Or. en

Poprawka 132
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 363

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130b
Zawieszenie należności celnych 
przywozowych w sektorze cukru

Zgodnie z mechanizmem opisanym w 
art. 101da i do końca roku gospodarczego 
2019–2020 Komisja może – w drodze 
aktów wykonawczych – zawiesić 
należności celne przywozowe w całości lub 
części w przypadku pewnych ilości 
następujących produktów w celu 
zagwarantowania podaży niezbędnej dla 
europejskiego rynku cukru:
a) cukru objętego kodem CN 1701;
b) izoglukozy objętej kodami CN 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 



AM\921910PL.doc 59/124 PE501.994v01

PL

ust. 2.

Or. en

Poprawka 133
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1945, 1947, 1948

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 133 Artykuł 133

Zakres Zakres
1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych, w przypadku gdy 
warunki na rynku wewnętrznym 
odpowiadają zakresowi opisanemu w 
art. 154 ust. 1, i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, a także zgodnie z art. 3 
ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, 
różnica między tymi cenami i cenami w 
Unii może zostać pokryta refundacjami 
wywozowymi za:

a) produkty następujących sektorów 
wywożone bez dalszego przetworzenia:

a) produkty następujących sektorów 
wywożone bez dalszego przetworzenia:

(i) zboża; (i) zbóż;
(ii) ryż; (ii) ryżu;

(iii) cukier, w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I część III 
lit. b)–d) i g);

(iii) cukru, w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I część III 
lit. b)–d) i g);

(iv) wołowiny i cielęciny; (iv) wołowiny i cielęciny;

(v) mleka i przetworów mlecznych; (v) mleka i przetworów mlecznych;
(vi) wieprzowiny; (vi) wieprzowiny;

(vii) jaj; (vii) jaj;
(viii) mięso drobiowe; (viii) mięsa drobiowego;
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b) produkty wymienione w niniejszym 
ustępie lit. a) ppkt (i)–(iii), (v) oraz (vii) 
wywożone w postaci towarów 
przetworzonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 
zasady handlu niektórymi towarami 
pochodzącymi z przetwórstwa produktów 
rolnych oraz w formie produktów 
zawierających cukier wymienionych w 
załączniku I część X lit. b).

b) produkty wymienione w niniejszym 
ustępie lit. a) ppkt (i)–(iii), (v), (vi) oraz 
(vii) wywożone w postaci towarów 
przetworzonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 
zasady handlu niektórymi towarami 
pochodzącymi z przetwórstwa produktów 
rolnych, w tym produkty wywożone w 
formie towarów nieujętych w załączniku I 
do Traktatu, zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 
czerwca 2010 r., oraz w formie produktów 
zawierających cukier wymienionych w 
załączniku I część X lit. b).

2. Refundacje wywozowe za produkty 
wywożone w postaci towarów 
przetworzonych nie mogą być wyższe niż 
stosowane refundacje za te same produkty 
wywożone bez dalszego przetworzenia.

2. Refundacje wywozowe za produkty 
wywożone w postaci towarów 
przetworzonych nie mogą być wyższe niż 
stosowane refundacje za te same produkty 
wywożone bez dalszego przetworzenia.

2a. Bez uszczerbku dla stosowania 
art. 154 ust. 1 i art. 159 kwota refundacji 
dostępna dla produktów wymienionych w 
ust. 1 wynosi 0 EUR.

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 134
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 364

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 135 Artykuł 135
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Ustalanie refundacji wywozowych Ustalanie refundacji wywozowych
1. W całej Unii za te same produkty stosuje 
się takie same refundacje wywozowe. 
Mogą się one różnić w zależności od 
miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli 
jest to konieczne ze względu na sytuację na 
rynku światowym, szczególne wymogi 
niektórych rynków lub zobowiązania 
wynikające z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.

1. W całej Unii za te same produkty stosuje 
się takie same refundacje wywozowe. 
Mogą się one różnić w zależności od 
miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli 
jest to konieczne ze względu na sytuację na 
rynku światowym, szczególne wymogi 
niektórych rynków lub zobowiązania 
wynikające z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.

2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

2. Komisja ustala refundacje na 
ograniczony okres w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.
Mogą one być ustalane w drodze procedur 
przetargowych na zboża, ryż, cukier, 
mleko oraz przetwory mleczne.
2a. Przy ustalaniu refundacji na dany 
produkt uwzględnia się co najmniej jeden 
z następujących aspektów:
a) sytuację bieżącą i prognozy na 
przyszłość w odniesieniu do:
(i) cen i dostępności tego produktu na 
rynku Unii,
(ii) cen tego produktu na rynku 
światowym;
b) cele wspólnej organizacji rynku, które 
mają zapewnić równowagę i naturalny 
rozwój cen i handlu na tym rynku;
c) potrzebę unikania zakłóceń mogących 
powodować przedłużającą się 
nierównowagę między podażą i popytem 
na rynku Unii;
d) ekonomiczne aspekty proponowanego 
wywozu;
e) limity wynikające z umów zawartych 
zgodnie z art. 218 Traktatu;
f) konieczność wprowadzenia równowagi 
między stosowaniem podstawowych 
produktów unijnych w wytwarzaniu 
towarów przetworzonych przeznaczonych 
na wywóz do państw trzecich a 
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stosowaniem produktów pochodzących z 
państw trzecich sprowadzonych w ramach 
procedury uszlachetniania;
g) najkorzystniejsze koszty wprowadzenia 
do obrotu i koszty transportu z rynków 
Unii do portów Unii lub innych miejsc 
wywozu wraz z kosztami wysyłki do 
państw przeznaczenia;
h) popyt na rynku Unii;
(i) w odniesieniu do sektorów 
wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego –
różnicę między cenami w Unii a cenami 
na rynku światowym odnośnie do ilości 
zboża paszowego potrzebnego do 
wyprodukowania produktów tych 
sektorów w Unii.

Or. en

Poprawka 135
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 367

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 141 Artykuł 141

Inne uprawnienia wykonawcze Inne uprawnienia wykonawcze
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Te akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania procedury, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 lub 3.

Or. en
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Poprawka 136
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 368, 369, 2018

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 143 Artykuł 143

Stosowanie art. 101–106 Traktatu Stosowanie art. 101–106 Traktatu
O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, art. 101–106 Traktatu oraz 
przepisy ustanowione w celu ich 
wykonania, z zastrzeżeniem przepisów 
art. 144–145 niniejszego rozporządzenia, 
mają zastosowanie do wszystkich 
porozumień, decyzji i praktyk, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 i art. 102 Traktatu, 
jakie odnoszą się do produkcji produktów 
rolnych lub handlu nimi.

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, zgodnie z art. 42 Traktatu,
art. 101–106 Traktatu oraz przepisy 
ustanowione w celu ich wykonania, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 143a–145
niniejszego rozporządzenia, mają 
zastosowanie do wszystkich porozumień, 
decyzji i praktyk, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 i art. 102 Traktatu, jakie 
odnoszą się do produkcji produktów 
rolnych lub handlu nimi.

W celu poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewnienia jednolitego 
stosowania unijnych zasad konkurencji w 
sektorze rolnym i rolno-spożywczym 
Komisja koordynuje działania 
poszczególnych krajowych organów ds. 
konkurencji. W tym celu Komisja w 
szczególności publikuje wytyczne i 
przewodniki dobrych praktyk stanowiące 
pomoc dla poszczególnych krajowych 
organów ds. konkurencji oraz 
przedsiębiorstw w sektorze rolnym i rolno-
spożywczym.

Or. en

Poprawka 137
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 370



PE501.994v01 64/124 AM\921910PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 143a
Rynek właściwy

1. Definiowanie rynku właściwego jest 
narzędziem mającym na celu 
zidentyfikowanie oraz określenie 
ograniczeń konkurencji między 
przedsiębiorstwami w oparciu o dwie 
kategorie:
a) właściwy rynek produktowy: do celów 
niniejszego rozdziału „rynek produktowy” 
oznacza rynek składający się z wszystkich 
produktów uważanych za zamienne lub za 
substytuty przez konsumenta ze względu 
na właściwości produktów, ich ceny i ich 
zamierzone stosowanie;
b) właściwy rynek geograficzny: do celów 
niniejszego rozdziału „rynek 
geograficzny” oznacza rynek obejmujący 
obszar, na którym dane przedsiębiorstwa 
uczestniczą w podaży na produkty, na 
którym warunki konkurencji są 
wystarczająco jednorodne oraz który może 
zostać odróżniony od sąsiadujących 
obszarów w szczególności ze względu na 
to, że warunki konkurencji na tym 
obszarze znacznie się różnią.
2. Do wyznaczania rynku właściwego 
mają zastosowanie następujące zasady:
a) właściwy rynek produktowy w 
odniesieniu do surowych produktów 
rozpatruje się w pierwszej kolejności na 
poziomie gatunku w przypadku produkcji 
roślinnej i zwierzęcej; uwzględnienie 
niższego szczebla jest należycie 
uzasadnione;
b) właściwy rynek geograficzny rozpatruje 
się w pierwszej kolejności na poziomie 
rynku Unii; uwzględnienie niższego 
szczebla jest należycie uzasadnione.
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Or. en

Poprawka 138
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 371

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 143b

Pozycja dominująca
1. Do celów niniejszego rozdziału 
„pozycja dominująca” oznacza 
dysponowanie przez przedsiębiorstwo siłą 
gospodarczą stwarzającą mu możność 
stawania na przeszkodzie utrzymaniu 
skutecznej konkurencji na rynku 
właściwym poprzez umożliwienie mu 
zachowywania się w sposób w znacznej 
mierze niezależny od swoich 
konkurentów, klientów i wreszcie 
konsumentów.
2. Przyjmuje się, że pozycja dominująca 
nie jest osiągnięta, dopóki udziały w rynku 
posiadane na rynku właściwym przez 
przedsiębiorstwo lub kilka przedsiębiorstw 
związanych porozumieniem poziomym w 
sektorze rolnym i rolno-spożywczym nie 
sięgną poziomu udziałów w rynku 
posiadanych przez największe 
przedsiębiorstwo na danym rynku 
właściwym zajmujące następny szczebel w 
dół łańcucha dostaw.

Or. en

Poprawka 139
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 372–376
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 144 Artykuł 144

Wyjątki dotyczące celów WPR oraz 
rolników i ich zrzeszeń

Wyjątki dotyczące celów WPR oraz 
rolników i ich organizacji lub zrzeszeń 

organizacji
1. Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje 
się do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w art. 39 
Traktatu.

1. Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje 
się do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk, o których mowa w art. 143 
niniejszego rozporządzenia, które są 
niezbędne do osiągnięcia celów 
określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności za niezbędne do 
osiągnięcia celów art. 39 Traktatu uznaje 
się porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki rolników lub organizacji 
producentów uznanych na podstawie 
art. 106 niniejszego rozporządzenia, czy 
też zrzeszeń organizacji producentów 
uznanych na podstawie art. 107 
niniejszego rozporządzenia, które dotyczą 
produkcji lub sprzedaży produktów 
rolnych lub korzystania ze wspólnych 
urządzeń do przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych.

Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki, o których mowa w niniejszym 
ustępie, uznaje się za zgodne z warunkami 
określonymi w art. 101 ust. 3 Traktatu.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 
przypadku wykluczenia konkurencji.
1a. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki, o których mowa w ust. 1, nie 
wiążą się z obowiązkiem stosowania 
jednolitych cen z wyjątkiem umów, o 
których mowa w art. 104a, 105a, 113a i 
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113b.
1b. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki rolników, organizacji 
producentów lub zrzeszeń organizacji 
producentów, o których mowa w art. 143, 
wchodzą w zakres stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

2. Po zasięgnięciu opinii państw 
członkowskich i wysłuchaniu 
zainteresowanych przedsiębiorstw lub 
związków przedsiębiorstw i wszelkich 
innych osób fizycznych lub prawnych, 
które uważa za właściwe, Komisja ma 
wyłączne uprawnienia, z zastrzeżeniem 
kontroli ze strony Trybunału 
Sprawiedliwości, do określania w drodze 
decyzji podlegającej opublikowaniu – w 
drodze aktów wykonawczych – które 
porozumienia, decyzje i praktyki spełniają 
warunki określone w ust. 1.
Komisja dokonuje takiego określenia z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, albo na wniosek 
zainteresowanego przedsiębiorstwa lub 
związku przedsiębiorstw.
3. Publikacja decyzji, o której mowa w 
ust. 2 akapit pierwszy, zawiera nazwy 
zainteresowanych stron i zasadniczą treść 
decyzji. Uwzględnia ona uzasadniony 
interes przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony tajemnicy handlowej.

Or. en

Poprawka 140
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 381–385, 2029
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
Artykuł 145 Artykuł 145

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
uznanych organizacji 
międzybranżowych

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
uznanych organizacji 
międzybranżowych

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 
ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia 
oraz – w odniesieniu do sektorów oliwy z 
oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu – w 
art. 108 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 
ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia 
oraz – w odniesieniu do sektorów oliwy z 
oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu – w 
art. 108 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2. Ustęp 1 stosuje się tylko pod 
warunkiem, że:

2. Ustęp 1 stosuje się tylko pod 
warunkiem, że:

a) porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki zostały zgłoszone Komisji;

a) porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki zostały zgłoszone Komisji;

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wszystkich wymaganych szczegółowych 
danych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii.

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wymaganego powiadomienia Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych przyjętych 
bez zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – nie 
uznała, że te porozumienia wchodzą w 
zakres stosowania ust. 4.

3. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki nie mogą wejść w życie przed 
upływem okresu, o którym mowa w ust. 2 
lit. b).

3. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki nie mogą wejść w życie przed 
upływem okresu, o którym mowa w ust. 2 
lit. b).

3a. Niezależnie od przepisów 
przewidzianych w ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu w sytuacji kryzysowej 
porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w życie i są zgłaszane Komisji po 
ich przyjęciu.
W okresie 21 dni od daty zgłoszenia 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych bez zastosowania art. 162 ust. 2 
lub 3 – uznaje w stosownych przypadkach, 
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że te porozumienia wchodzą w zakres 
stosowania ust. 4.

4. Za niezgodne z przepisami Unii uznaje 
się w każdym przypadku porozumienia, 
decyzje i uzgodnione praktyki jeżeli:

4. Za niezgodne z przepisami Unii uznaje 
się w każdym przypadku porozumienia, 
decyzje i uzgodnione praktyki jeżeli:

a) mogą one prowadzić do podziału 
rynków wewnątrz Unii w jakiejkolwiek 
formie;

a) mogą one prowadzić do podziału 
rynków wewnątrz Unii w jakiejkolwiek 
formie;

b) mogą one wpływać na prawidłowe 
funkcjonowanie organizacji rynku;

b) mogą one wpływać na prawidłowe 
funkcjonowanie organizacji rynku;

c) mogą one powodować zakłócenia 
konkurencji, które nie są niezbędne do 
osiągnięcia celów WPR, realizowanych 
poprzez działania organizacji 
międzybranżowej;

c) mogą one powodować zakłócenia 
konkurencji, które nie są niezbędne do 
osiągnięcia celów WPR, realizowanych 
poprzez działania organizacji 
międzybranżowej;

d) wymagają one ustalenia cen lub 
ustalenia kwot;

d) wymagają one ustalenia cen;

e) mogą one prowadzić do dyskryminacji 
lub wyeliminowania konkurencji w 
odniesieniu do znacznej części danych 
produktów.

e) mogą one prowadzić do dyskryminacji 
lub wyeliminowania konkurencji w 
odniesieniu do znacznej części danych 
produktów. 

5. Jeżeli po upływie dwumiesięcznego 
okresu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
Komisja stwierdzi, że warunki stosowania 
ust. 1 nie zostały spełnione, podejmuje ona 
– w drodze aktów wykonawczych –
decyzję o stosowaniu art. 101 ust. 1 
Traktatu do odnośnego porozumienia, 
decyzji lub uzgodnionej praktyki.

5. Jeżeli po upływie dwumiesięcznego 
okresu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
Komisja stwierdzi, że warunki stosowania 
ust. 1 nie zostały spełnione, podejmuje ona 
– w drodze aktów wykonawczych –
decyzję o stosowaniu art. 101 ust. 1 
Traktatu do odnośnego porozumienia, 
decyzji lub uzgodnionej praktyki.

Decyzji Komisji nie stosuje się przed datą 
powiadomienia zainteresowanej 
organizacji międzybranżowej, chyba że 
przedmiotowa organizacja podała 
nieprawidłowe informacje lub nadużyła 
zwolnienia określonego w ust. 1.

Decyzji Komisji nie stosuje się przed datą 
powiadomienia zainteresowanej 
organizacji międzybranżowej, chyba że 
przedmiotowa organizacja podała 
nieprawidłowe informacje lub nadużyła 
zwolnienia określonego w ust. 1.

6. W przypadku umów wieloletnich 
powiadomienie dotyczące pierwszego roku 
obowiązuje w odniesieniu do następnych 
lat umowy. Jednakże w takim przypadku 
Komisja może w dowolnym momencie 
przyjąć z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego 
ustalenie o braku zgodności.

6. W przypadku umów wieloletnich 
powiadomienie dotyczące pierwszego roku 
obowiązuje w odniesieniu do następnych 
lat umowy. 
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6a. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające środki niezbędne 
do zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 141
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 387, 2050, 2054

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 154 Artykuł 154

Środki zapobiegania zakłóceniom na 
rynku

Środki zapobiegania zakłóceniom na 
rynku

1. Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków w 
odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

1. Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na zakłócenia na 
rynku spowodowane znaczącym wzrostem 
lub spadkiem cen na rynku wewnętrznym 
lub zewnętrznym, znaczącym wzrostem 
kosztów produkcji w rozumieniu art. 7 
ust. 2 lub innymi czynnikami mającymi 
wpływ na rynek, jeżeli taka sytuacja może 
trwać nadal lub się pogorszyć, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków w 
odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu oraz pod warunkiem że wszelkie 
inne środki dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie okażą się 
wystarczające.

Jeżeli, w przypadku groźby wystąpienia 
zakłóceń na rynku, o której mowa 
w akapicie pierwszym, będzie tego 

Jeżeli, w przypadku wystąpienia zakłóceń 
na rynku, o których mowa w akapicie 
pierwszym, będzie tego wymagać 
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wymagać szczególnie pilna potrzeba, do 
aktów delegowanych przyjętych na 
podstawie niniejszego ustępu ma 
zastosowanie procedura określona 
w art. 161 niniejszego rozporządzenia.

szczególnie pilna potrzeba, do aktów 
delegowanych przyjętych na podstawie 
niniejszego ustępu ma zastosowanie 
procedura określona w art. 161 niniejszego 
rozporządzenia.

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, lub w całości 
lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów. 

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie 
i na konieczny czas, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub 
w całości lub części zawiesić należności 
celne przywozowe, w tym w razie 
konieczności w odniesieniu do określonych 
ilości lub okresów, zapewnić 
przeznaczenie środków finansowych na 
uruchomienie refundacji wywozowych, o 
których mowa w części III rozdział VI, lub 
zapewnić konkretne wsparcie 
producentom, by złagodzić skutki 
poważnego zakłócenia rynku. 

2. Środków, o których mowa w ust. 1, nie 
stosuje się w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I część XXIV 
sekcja 2.

2. Bez uszczerbku dla art. 133 ust. 1 
środki, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się w odniesieniu do wszystkich 
produktów wymienionych w załączniku I.

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować przepisy 
konieczne do stosowania ust. 1 niniejszego 
artykułu. Przepisy te mogą w 
szczególności dotyczyć procedur i 
kryteriów technicznych. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować przepisy 
konieczne do stosowania ust. 1 niniejszego 
artykułu. Przepisy te mogą w 
szczególności dotyczyć procedur i 
kryteriów technicznych. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 142
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 2092
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 155 Artykuł 155
Środki dotyczące chorób zwierząt i 

utraty zaufania konsumentów 
spowodowanej zagrożeniami dla 

zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub 
zdrowia roślin

Środki dotyczące plag, chorób zwierząt i 
roślin i utraty zaufania konsumentów 

spowodowanej zagrożeniami dla 
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub 

zdrowia roślin
1. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wyjątkowe 
środki wsparcia:

1. Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
procedurą w trybie pilnym, o której mowa 
w art. 161 – określić wyjątkowe środki 
wsparcia rynku dotkniętego trudnościami:

a) rynku dotkniętego trudnościami w celu 
uwzględnienia ograniczeń dla handlu 
wewnątrz Unii i z państwami trzecimi, 
które to ograniczenia mogą wynikać ze 
stosowania środków zwalczania 
rozprzestrzeniania się chorób zwierząt, 
oraz

a) w celu uwzględnienia ograniczeń dla 
handlu wewnątrz Unii i z państwami 
trzecimi, które to ograniczenia mogą 
wynikać ze stosowania środków 
zwalczania rozprzestrzeniania się plag i
chorób zwierząt i roślin, oraz

b) w celu uwzględnienia poważnych 
zakłóceń na rynku bezpośrednio 
związanych z utratą zaufania konsumentów 
wynikającą z istniejących zagrożeń dla 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub 
zdrowia roślin.

b) w celu uwzględnienia poważnych 
zakłóceń na rynku bezpośrednio 
związanych z utratą zaufania konsumentów 
wynikającą z istniejących zagrożeń dla 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub 
zdrowia roślin.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.
2. Środki określone w ust. 1 mają 
zastosowanie do następujących sektorów:

2. Środki określone w ust. 1 mają 
zastosowanie do następujących sektorów:

a) wołowiny i cielęciny; a) wołowiny i cielęciny;
b) mleka i przetworów mlecznych; b) mleka i przetworów mlecznych;

c) wieprzowiny; c) wieprzowiny;
d) mięsa baraniego i koziego; d) mięsa baraniego i koziego;

e) jaj; e) jaj;
f) mięsa drobiowego. f) mięsa drobiowego.

Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z 
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utratą zaufania konsumentów wynikającą z 
istniejących zagrożeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie również w odniesieniu do 
wszystkich innych produktów rolnych, z 
wyłączeniem produktów wymienionych w 
załączniku I część XXIV sekcja 2.

utratą zaufania konsumentów wynikającą z 
istniejących zagrożeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie również w odniesieniu do 
wszystkich innych produktów rolnych.

2a. Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
procedurą w trybie pilnym, o której mowa 
w art. 161 – rozszerzyć wykaz produktów, 
o którym mowa w ust. 2.

3. Środki określone w ust. 1 stosowane są 
na wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

3. Środki określone w ust. 1 stosowane są 
na wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

4. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą 
być stosowane wyłącznie, jeżeli 
zainteresowane państwo członkowskie 
szybko zastosowało środki zdrowotne i 
weterynaryjne w celu wyeliminowania 
choroby, oraz wyłącznie w zakresie i 
przedziale czasowym niezbędnym do 
wsparcia odnośnego rynku.

4. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą 
być stosowane wyłącznie, jeżeli 
zainteresowane państwo członkowskie 
szybko zastosowało odpowiednie środki 
fitosanitarne lub zdrowotne i 
weterynaryjne w celu wyeliminowania 
plagi lub choroby, oraz wyłącznie w 
zakresie i przedziale czasowym 
niezbędnym do wsparcia odnośnego rynku.

5. Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 
50% wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

5. Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 lit. a) i b) w 
wysokości odpowiednio 50% i 75% 
wydatków poniesionych przez państwa 
członkowskie. Środki te mogą obejmować 
przywileje podatkowe lub kredyty 
preferencyjne dla rolników, finansowane 
na mocy rozporządzenia [o rozwoju 
obszarów wiejskich].

Jednak w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa 
baraniego i koziego Unia zapewnia 
częściowe finansowanie odpowiadające 
60% takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy.

Jednak w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa 
baraniego i koziego Unia zapewnia 
częściowe finansowanie odpowiadające 
60% takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy.

6. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli producenci mają swój udział w 
wydatkach ponoszonych przez państwa 
członkowskie, nie powoduje to zakłócenia 

6. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli producenci mają swój udział w 
wydatkach ponoszonych przez państwa 
członkowskie, nie powoduje to zakłócenia 
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konkurencji między producentami w 
różnych państwach członkowskich.

konkurencji między producentami w 
różnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 143
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 390

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156 Artykuł 156

Środki rozwiązywania szczególnych 
problemów

Środki rozwiązywania szczególnych 
problemów

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne i 
uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów. 
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

1. Komisja – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
procedurą w trybie pilnym, o której mowa 
w art. 161 – określa konieczne i 
uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów. 
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres.

2. W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku należycie 
uzasadnionej pilnej potrzeby Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie na 
podstawie procedury, o której mowa w art. 
162 ust. 3.

2. W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku należycie 
uzasadnionej niezwykle pilnej potrzeby 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 161.

Or. en

Poprawka 144
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 391, 2104
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156a
Środki mające rozwiązać problem 
poważnych zakłóceń na rynku mleka i 
przetworów mlecznych
1. Od dnia 1 kwietnia 2015 r. w przypadku 
poważnych zakłóceń na rynku mleka i 
przetworów mlecznych Komisja może 
zdecydować, w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, o przyznaniu pomocy 
producentom mleka, którzy dobrowolnie 
obniżą poziom produkcji o przynajmniej 
5% w stosunku do tego samego okresu w 
roku poprzednim, na przynajmniej 3 
miesiące, przy czym okres ten podlega 
przedłużeniu.
Przyznając taką pomoc, Komisja 
podejmuje także decyzję, w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, o nałożeniu na 
przynajmniej 3 miesiące, przy czym okres 
ten podlega przedłużeniu, opłaty na 
producentów mleka, którzy zwiększą 
produkcję o przynajmniej 5% w stosunku 
do tego samego okresu w roku 
poprzednim.
2. Uruchamiając środki, o których mowa 
w ust. 1, Komisja uwzględnia zmiany w 
kosztach produkcji, a w szczególności w 
kosztach środków produkcji.
3. Ilości mleka dostarczanego 
nieodpłatnie organizacjom 
charytatywnym, zdefiniowanym pod 
nazwą „organizacje partnerskie” zgodnie 
z art. 29 ust. 3 lit. b) (COM (2012)617), 
mogą być uważane za obniżenie poziomu 
produkcji na warunkach przewidzianych 
przez Komisję zgodnie z ust. 4.
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4. Produkty przedsiębiorstw, które wdrożą 
system, o którym mowa w ust. 1 akapit 
pierwszy, mają pierwszeństwo w 
przypadku środków interwencji, o których 
mowa w części II tytuł I, przedsiębranych 
na rynku mleka i przetworów mlecznych.
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania przedmiotowego 
mechanizmu Komisja dysponuje 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160 w celu 
ustalenia:
a) kryteriów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy;
b) konkretnych warunków uruchomienia 
wdrażania przedmiotowego mechanizmu;
c) warunków, w których nieodpłatne 
przekazanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o których mowa w ust. 2, 
może być uznane za obniżenie poziomu 
produkcji;
d) warunków zwrotu pomocy w razie 
nieprzestrzegania zobowiązań do 
obniżenia poziomu produkcji, a także 
odsetek wynikających z odpowiednich 
obowiązujących przepisów.
6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki związane z kwotą pomocy i 
wielkością opłaty, o których mowa w 
ust. 1.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 145
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 2067
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156b
Środki zapobiegania zakłóceniom rynku w 

sektorze owoców i warzyw
1. Biorąc pod uwagę specyficzny łatwo 
psujący się charakter owoców i warzyw, 
ustanawia się mechanizm reagowania na 
poważne zakłócenia rynku, które mogą 
być spowodowane znaczącymi spadkami 
cen na rynku wewnętrznym, wywołanymi 
zastrzeżeniami zdrowotnymi oraz innymi 
przyczynami wywołującymi nagłe spadki 
popytu.
2. Wspomniany mechanizm dotyczy 
wyłącznie określonego produktu lub 
określonych produktów, ma ograniczone 
zastosowanie w czasie, podlega korekcie, 
jest włączany automatycznie i dostępny 
dla wszystkich producentów w danym 
sektorze.
3. Mechanizm ten obejmuje środki 
określone w art. 31 ust. 2 lit. g), h) i d) 
niniejszego rozporządzenia, choć nie 
podlegają one zarządzaniu funduszami 
operacyjnymi wykorzystywanymi przez 
uznane organizacje producentów owoców 
i warzyw.
4. Unia zapewnia finansowanie środków 
określonych w niniejszym artykule w 
wysokości 100% poniesionych wydatków.
5. Poważne operacje zarządzania 
kryzysowego regulowane są przez 
mechanizmy ustanowione dla środków 
zarządzania kryzysowego w ramach 
programów operacyjnych. Rolnicy 
dotknięci kryzysem niebędący zrzeszeni w 
organizacji producentów powinni 
zawierać umowy służące koordynowaniu 
operacji zarządzania kryzysowego oraz 
uzgodnić przeznaczenie określonego 
odsetka środków na pokrycie kosztów 
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zarządzania kryzysowego.
6. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 160 w celu zastosowania środków 
wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu.
7. Na wniosek państw członkowskich 
Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych przyjąć środki wyjątkowe. 
Komisja zapewnia poinformowanie opinii 
publicznej o wprowadzeniu takich 
środków oraz o produktach i obszarach, 
do których się one odnoszą, jak również o 
odnośnej kwocie pomocy. W przypadku 
bezpłatnej dystrybucji wysokość pomocy 
zostaje dostosowana. Okres kryzysu 
również uznaje się za zakończony – w 
drodze aktu wykonawczego – gdy tylko 
minie poważne zakłócenie rynku. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 146
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 392

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – rozdział I – sekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3A
POROZUMIENIA, DECYZJE I 
UZGODNIONE PRAKTYKI W 

TRAKCIE OKRESÓW 
WYSTĘPOWANIA POWAŻNYCH 

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKACH

Or. en
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Poprawka 147
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 392

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156c
Zastosowanie art. 101 ust. 1 Traktatu

1. W okresach występowania poważnych 
zakłóceń na rynkach Komisja może 
podjąć decyzję – w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, że art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie ma w żadnym razie zastosowania w 
odniesieniu do porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk uznanych 
organizacji producentów, ich zrzeszeń i 
uznanych organizacji międzybranżowych, 
działających w ramach któregokolwiek z 
sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, o ile te 
porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki służą ustabilizowaniu 
poszkodowanego sektora za pomocą 
środków mających na celu ustalenie cen i 
kontrolę podaży.
Niniejszy ustęp ma zastosowanie również 
w odniesieniu do porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk ustalonych 
pomiędzy organizacjami.
2. Ust. 1 stosuje się wyłącznie wtedy, gdy 
Komisja przyjęła już jeden ze środków, o 
których mowa w niniejszym rozdziale, lub 
zezwoliła na uruchomienie interwencji 
publicznej lub dopłat do prywatnego 
przechowywania, o których mowa w części 
II tytuł I rozdział I, oraz wtedy, gdy 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie uznają porozumienia, 
decyzje i uzgodnione praktyki, o których 
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mowa w ust. 1, za uzasadnione ze względu 
na zakłócenia na rynku.
3. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki, o których mowa w ust. 1, nie 
mogą obowiązywać przez okres 
przekraczający 6 miesięcy, o ile Komisja 
nie zezwoliła, na mocy decyzji 
wykonawczej, na wprowadzenie 
dodatkowego okresu 6 miesięcy.

Or. en

Poprawka 148
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 396

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 157a
Obowiązkowe deklaracje w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. pierwsi 
skupujący mleko surowe deklarują 
właściwemu organowi krajowemu ilości 
mleka surowego, które im dostarczono 
każdego miesiąca.
Do celów niniejszego artykułu i art. 104a 
„pierwszy skupujący” oznacza 
przedsiębiorstwo lub grupę, które kupują 
mleko od producentów w celu:
a) odbioru, konfekcjonowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także na podstawie 
umowy;
b) sprzedania go co najmniej jednemu 
przedsiębiorstwu poddającemu mleko lub 
przetwory mleczne obróbce lub 
przetwarzaniu.
Państwa członkowskie powiadamiają 
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Komisję o ilości mleka surowego, o 
którym mowa w akapicie pierwszym.
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze określające przepisy 
dotyczące treści, formatu i terminów 
takich deklaracji oraz środków 
dotyczących powiadomień wysyłanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
niniejszym artykułem. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 149
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 398–404, 2120, 2130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 158 Artykuł 158

Obowiązek sprawozdawczy Komisji Obowiązek sprawozdawczy Komisji
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie:

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie:

a) co trzy lata od 2013 r. – w sprawie 
wprowadzenia w życie środków 
dotyczących sektora pszczelarskiego 
ustanowionych w art. 52–54;

a) co trzy lata od wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia:

(i) w sprawie wprowadzenia w życie 
środków dotyczących sektora 
pszczelarskiego ustanowionych w art. 52–
54;
(ii) w sprawie stosowania przepisów 
dotyczących konkurencji w sektorze 
rolnym i rolno-spożywczym we wszystkich 
państwach członkowskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosowania wyłączeń, o 
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których mowa w art. 144 i 145, oraz 
ewentualnych rozbieżności w kwestii 
interpretacji i stosowania przepisów 
dotyczących konkurencji, zarówno 
krajowych, jak i europejskich, wraz z 
wszelkimi odpowiednimi wnioskami 
legislacyjnymi;
(iii) w sprawie działań podejmowanych w 
celu ochrony nazw pochodzenia i 
oznaczeń geograficznych przed 
niewłaściwym stosowaniem w państwach 
trzecich;

b) do dnia 30 czerwca 2014 r. i do dnia 31 
grudnia 2018 r. w sprawie rozwoju sytuacji 
na rynku w sektorze mleka i przetworów 
mlecznych oraz w szczególności na temat 
funkcjonowania art. 104–107 i 145 w tym 
sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem 
ewentualnych zachęt dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji, 
wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi.

b) do dnia 30 czerwca 2014 r. i do dnia 31 
grudnia 2018 r. w sprawie rozwoju sytuacji 
na rynku w sektorze mleka i przetworów 
mlecznych oraz w szczególności na temat 
funkcjonowania art. 104a, 105a, 105b i 
157a w tym sektorze, oceniające zwłaszcza 
ich wpływ na producentów i produkcję 
mleka w regionach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, w związku z 
ogólnym celem, jakim jest ochrona 
produkcji w tych regionach, oraz podające 
informacje o ewentualnych zachętach dla 
rolników do zawierania umów o wspólnej 
produkcji, wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi;
ba) do dnia 31 grudnia 2014 r.:
(i) w sprawie możliwości wprowadzenia 
szczególnych norm handlowych w 
odniesieniu do mięsa wieprzowego, 
baraniego i koziego. W sprawozdaniu tym 
wyszczególnione są istotne przepisy, jakie 
Komisja proponuje przyjąć w drodze 
aktów delegowanych;
(ii) w sprawie wprowadzenia 
uproszczonych norm handlowych 
dostosowanych do lokalnych ras zwierząt i 
odmian roślin, wykorzystywanych i 
produkowanych przez drobnych 
producentów, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi 
umożliwiającymi rozwiązanie problemów 
napotykanych przez drobnych 
producentów w związku ze spełnieniem 
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unijnych norm handlowych;
(iii) w sprawie konkurencyjności i 
zrównoważoności sektora rolnego i rolno-
spożywczego, wraz z kolejnym 
sprawozdaniem przedstawianym do dnia 
31 grudnia 2019 r.;
(iv) w sprawie rozwoju sytuacji rynkowej i 
funkcjonowania łańcucha dostaw w 
sektorze cukru, wraz ze sprawozdaniem 
przedstawianym do dnia 1 lipca 2018 r. w 
sprawie rozwoju sytuacji na rynku w 
sektorze cukru, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na odpowiednie procedury 
dotyczące zakończenia aktualnego 
systemu kwotowego, oraz w sprawie 
przyszłości sektora po 2020 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
konieczności utrzymania sprawiedliwego 
systemu umownego oraz systemu 
deklaracji cen cukru, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi;
(v) w sprawie uproszczonego systemu 
oznaczeń zastrzeżonych stosowanych 
fakultatywnie w sektorze wołowiny i 
cielęciny, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktualnej praktyki etykietowania 
fakultatywnego, a także odpowiednich 
oznaczeń dotyczących systemu hodowli, 
produkcji i karmienia, które mogą 
stanowić dodatkowy walor w sektorze 
wołowiny i cielęciny, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi;
ba) najpóźniej cztery lata po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia – w 
sprawie funkcjonowania i skuteczności 
narzędzi zarządzania rynkami rolnymi 
oraz ich dostosowania do nowego 
kontekstu międzynarodowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
spójności z celami określonymi w art. 39 
Traktatu, wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi.

Or. en
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Poprawka 150
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 2146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 159 Artykuł 159

Wykorzystywanie rezerwy Wykorzystywanie rezerwy
Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w 
sektorze rolnym zgodnie z warunkami i 
procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami, 
udostępnia się na środki, do których stosuje 
się niniejsze rozporządzenie, na rok lub 
lata, których dotyczy wniosek o dodatkowe 
wsparcie i które są wdrażane w 
okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku. 

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w 
sektorze rolnym zgodnie z warunkami i 
procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami, 
udostępnia się na środki, do których stosuje 
się niniejsze rozporządzenie, na rok lub 
lata, których dotyczy wniosek o dodatkowe 
wsparcie i które są wdrażane w 
okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku. 

W szczególności, fundusze przekazuje się 
na wszelkie wydatki w ramach:

W szczególności, fundusze przekazuje się 
na wszelkie wydatki w ramach:

a) części II tytuł I rozdział I, a) części II tytuł I rozdział I,

b) części III rozdział VI, oraz b) części III rozdział VI, oraz 
c) niniejszej części rozdział I. c) niniejszej części rozdział I.

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych i na zasadzie odstępstwa 
od przepisów akapitu drugiego niniejszego 
artykułu – podjąć decyzję, że nie 
przekazuje się funduszy na niektóre 
wydatki, o których mowa we 
wspomnianym akapicie lit. b), jeżeli 
wydatki te stanowią element normalnego 
zarządzania rynkiem. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 151
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 163 Artykuł 163
Uchylenie Uchylenie

1. Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
traci moc.

1. Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
traci moc.

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 [rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799]:

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007:

a) w odniesieniu do sektora cukru: część 
II tytuł I art. 142, art. 153 ust. 1 akapit 
pierwszy, art. 153 ust. 2 i 3, art. 156, część 
II załącznika III oraz załącznik VI [część 
II tytuł I art. 248, art. 260–262 oraz część 
II załącznika III rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799] do końca roku 
gospodarczego 2014/2015 obowiązującego 
dla cukru, tj. do dnia 30 września 2015 r.;
b) przepisy odnoszące się do systemu 
ograniczania produkcji mleka, 
ustanowionego w części II tytuł I rozdział 
III oraz załącznikach IX i X [części II tytuł 
I rozdział III oraz załącznikach VIII i IX 
rozporządzenia (UE) nr COM(2010)799], 
do dnia 31 marca 2015 r.;

b) przepisy odnoszące się do systemu 
ograniczania produkcji mleka, 
ustanowionego w części II 
tytuł I rozdział III oraz załącznikach IX i 
X, do dnia 31 marca 2015 r.; 

c) w odniesieniu do sektora wina: c) w odniesieniu do sektora wina:
(i) art. 85a–85e [art. 82–87 rozporządzenia 
(UE) nr COM(2010)799] odnośnie do 
obszarów, o których mowa w art. 85a ust. 2 
[art. 82 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799], które jeszcze nie 
zostały wykarczowane, oraz odnośnie do 
obszarów, o których mowa w art. 85b 
ust. 1 [art. 83 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799], które jeszcze nie 

(i) art. 85a–85e odnośnie do obszarów, o 
których mowa w art. 85a ust. 2, które 
jeszcze nie zostały wykarczowane, oraz 
odnośnie do obszarów, o których mowa w 
art. 85b ust. 1, które jeszcze nie zostały 
uwzględnione, do czasu wykarczowania 
ich lub uwzględnienia,
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zostały uwzględnione, do czasu 
wykarczowania ich lub uwzględnienia,

(ii) przejściowy system praw do sadzenia 
określony w części II tytuł I rozdział III 
sekcja IV a podsekcja II [części II tytuł I 
rozdział III sekcja V podsekcja II 
rozporządzenia (UE) nr COM(2010)799] 
do dnia 31 grudnia 2015 r., lub – w 
zakresie niezbędnym do wdrożenia 
wszelkich decyzji podjętych przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 85g ust. 5 
[art. 89 ust. 5 rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799] – do dnia 31 grudnia 
2018 r.;
(iii) art. 118m ust. 5 oraz art. 118s ust. 5; (iii) art. 118m ust. 5 oraz art. 118s ust. 5;
d) art. 182 ust. 7 [art. 291 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr COM(2010)799] 
do dnia 31 marca 2014 r.;

d) art. 182 ust. 7 do dnia 31 marca 2014 r.;

e) art. 182 ust. 3 akapit pierwszy i drugi 
[art. 293 rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799] do końca roku 
gospodarczego 2013/2014 obowiązującego 
dla cukru;

e) art. 182 ust. 3 akapit pierwszy i drugi do 
końca roku gospodarczego 2013/2014 
obowiązującego dla cukru;

f) art. 182 ust. 4 [art. 294 rozporządzenia 
(UE) nr COM(2010)799] do dnia 31 
grudnia 2017 r.[;]

f) art. 182 ust. 4 do dnia 31 grudnia 2017 r.

g) art. 326 rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010) 799.
2. Odesłania do rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 [rozporządzenia (UE) 
nr COM(2010)799] odczytuje się jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia 
oraz do rozporządzenia (UE) nr […] w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku 
VIII do niniejszego rozporządzenia.

2. Odesłania do rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 odczytuje się jako odesłania 
do niniejszego rozporządzenia oraz do 
rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej 
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku 
VIII do niniejszego rozporządzenia.

3. Uchyla się rozporządzenia Rady (WE) 
nr 234/79, (WE) nr 1601/96 i (WE) 
nr 1037/2001.

3. Uchyla się rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1601/96 i (WE) 
nr 1037/2001.

The amendment is based on the COM document COM(2012) 535
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Or. en

Poprawka 152
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 415

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 163a
Termin stosowania zasad wprowadzania 

do obrotu
Aby zadbać o pewność prawa w kwestii 
stosowania zasad wprowadzania do 
obrotu, Komisja wyznacza, w drodze 
aktów delegowanych przyjmowanych 
zgodnie z art. 160, datę zakończenia 
stosowania w danym sektorze 
następujących przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007:
– art. 113a, 113b, 114, 115, 116 i 117 
ust. 1–4;
– załączników XIa punkt II akapit drugi, 
XIa punkty IV–IX; XII punkt IV ust. 2, 
XIII punkt VI akapit drugi, XIV część A, 
XIV część B punkt I ust. 2 i 3, XIV część 
B punkt III, XIV część C i XV punkty II, 
III, IV i VI.
Wspomniany termin odpowiada terminowi 
stosowania właściwych zasad 
wprowadzania do obrotu, które muszą być 
ustalone zgodnie z aktami delegowanymi, 
o których mowa w części II tytuł II 
rozdział I sekcja I niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 153
Michel Dantin
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 417

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 164

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 164 Artykuł 164

Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe
Uwzględniając konieczność zapewnienia 
płynnego przejścia od ustaleń określonych 
w rozporządzeniu (UE) 
nr [COM(2010)799] do przepisów 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących środków koniecznych do 
ochrony praw nabytych i uzasadnionych 
oczekiwań przedsiębiorstw.

Uwzględniając konieczność zapewnienia 
płynnego przejścia od ustaleń określonych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 do 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, 
zgodnie z art. 160 Traktatu, aktów 
delegowanych dotyczących środków 
koniecznych do ochrony praw nabytych i 
uzasadnionych oczekiwań przedsiębiorstw.

Wszystkie wieloletnie programy wsparcia, 
przyjęte przed dniem 1 stycznia 2014 r. na 
podstawie art. 103, 103i i 105a 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wciąż 
podlegają tym przepisom po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia, aż do 
ich wygaśnięcia.

Or. en

Poprawka 154
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 418

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 165 Artykuł 165

Wejście w życie i stosowanie Wejście w życie i stosowanie
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w 
życie siódmego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w 
życie siódmego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik 
III w odniesieniu do sektora cukru stosuje 
się dopiero od końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r. 

Jednakże artykuły 7 i 16 stosuje się dopiero 
od końca roku gospodarczego 2019/2020 
obowiązującego dla cukru tj. od dnia 1 
października 2020 r. 

2. W odniesieniu do sektora mleka i 
przetworów mlecznych art. 104 i 105 
stosuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. W odniesieniu do sektora mleka i 
przetworów mlecznych art. 104a, 105, 
105b i 157a stosuje się do dnia 30 czerwca 
2020 r.

Or. en

Poprawka 155
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 424, 2182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część Ia: Definicje dotyczące sektora 
cukru

1. „Cukry białe” oznaczają cukry bez 
dodatku środków aromatyzujących, 
barwiących ani też innych substancji, 
zawierające w stanie suchym co najmniej 
99,5% masy sacharozy określonej metodą 
polarymetryczną.
2. „Cukry surowe” oznaczają cukry bez 
dodatku środków aromatyzujących, 
barwiących ani też innych substancji, 
zawierające w stanie suchym mniej niż 
99,5% masy sacharozy określonej metodą 
polarymetryczną.
3. „Izoglukoza” oznacza produkt 
otrzymany z glukozy lub jej polimerów, 
zawierający w stanie suchym co najmniej 
10% masy fruktozy.
4. „Syrop inulinowy” oznacza bezpośredni 
produkt otrzymany w wyniku hydrolizy 
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inuliny lub oligofruktoz, zawierający w 
stanie suchym co najmniej 10% masy 
fruktozy w postaci wolnej lub w postaci 
sacharozy, wyrażony w ekwiwalencie 
cukru/izoglukozy. W celu uniknięcia 
ograniczeń na rynku produktów o słabych 
właściwościach słodzących, wytwarzanych 
przez przetwórców włókna inulinowego 
poza kwotą syropu inulinowego, ta 
definicja może zostać zmieniona przez 
Komisję.
5. „Cukier kwotowy”, „izoglukoza 
kwotowa” i „kwotowy syrop inulinowy” 
oznaczają każdą wielkość produkcji 
cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego 
przypisaną do danego roku gospodarczego 
w ramach kwoty danego przedsiębiorstwa.
6. „Cukier przemysłowy” oznacza każdą 
wielkość produkcji cukru przypisaną do 
danego roku gospodarczego 
przekraczającą ilość cukru, o której mowa 
w pkt 5, przeznaczoną do produkcji 
przemysłowej jednego z produktów, o 
których mowa w art. 101m ust. 2.
7. „Izoglukoza przemysłowa” i 
„przemysłowy syrop inulinowy” oznaczają 
każdą wielkość produkcji izoglukozy lub 
syropu inulinowego przypisaną do danego 
roku gospodarczego, przeznaczoną do 
produkcji przemysłowej jednego z 
produktów, o których mowa w art. 101m 
ust. 2.
8. „Nadwyżka cukru”, „nadwyżka 
izoglukozy” i „nadwyżka syropu 
inulinowego” oznaczają każdą wielkość 
produkcji cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego przypisaną do danego roku 
gospodarczego, przekraczającą 
odpowiednie ilości, o których mowa w 
pkt 5, 6 i 7.
9. „Buraki kwotowe” oznaczają buraki 
cukrowe przetwarzane na cukier kwotowy.
10. „Umowa na dostawy” oznacza umowę 
na dostawy buraków do produkcji cukru 
zawartą pomiędzy sprzedawcą a 
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przedsiębiorstwem.
11. „Porozumienie branżowe” oznacza:
a) porozumienie zawarte na szczeblu Unii, 
przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na 
dostawy, między grupą krajowych 
organizacji zrzeszających 
przedsiębiorstwa z jednej strony a grupą 
krajowych organizacji zrzeszających 
sprzedawców z drugiej strony;
b) porozumienie zawarte, przed zawarciem 
jakiejkolwiek umowy na dostawy, między 
przedsiębiorstwami lub organizacją 
przedsiębiorstw uznaną przez dane 
państwo członkowskie z jednej strony a 
zrzeszeniem sprzedawców również 
uznanym przez to państwo członkowskie z 
drugiej strony;
c) w przypadku braku porozumień, o 
których mowa w lit. a) lub b) – przepisy 
dotyczące spółek lub przepisy dotyczące 
spółdzielni, w zakresie, w jakim regulują 
dostawę buraków cukrowych przez 
wspólników spółek lub członków 
spółdzielni produkujących cukier;
d) w przypadku braku porozumień, o 
których mowa w lit. a) lub b) –
uzgodnienia istniejące przed zawarciem 
jakiejkolwiek umowy na dostawy, pod 
warunkiem że sprzedawcy akceptujący te 
uzgodnienia dostarczają co najmniej 60% 
łącznej ilości buraków kupowanych przez 
przedsiębiorstwo do celów produkcji 
cukru w co najmniej jednym zakładzie.
12. „Rafineria przemysłowa” oznacza 
zakład produkcyjny:
– którego wyłączną działalnością jest 
rafinacja surowego cukru trzcinowego 
pochodzącego z przywozu, lub
– który dokonał w roku gospodarczym 
2004/2005 rafinacji surowego cukru 
trzcinowego pochodzącego z przywozu w 
ilości co najmniej 15 000 ton. Do celów 
niniejszego tiret, w przypadku Chorwacji 
mowa o roku gospodarczym 2007/2008.
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Or. en

Poprawka 156
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK III ZAŁĄCZNIK III
STANDARDOWA JAKOŚĆ RYŻU I 
CUKRU, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 7

STANDARDOWA JAKOŚĆ RYŻU I 
CUKRU, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 7 I ART. 101G

Or. en

Poprawka 157
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 426, 2198

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIIa

UNIJNA SKALA KLASYFIKACJI TUSZ, O KTÓREJ MOWA W ART. 7

A: Unijna skala klasyfikacji tusz bydła dorosłego

I. Definicje

Stosuje się następujące definicje:

1. „tusza”: oznacza całe ciało zwierzęcia poddanego ubojowi po wykrwawieniu, 
wytrzewieniu i oskórowaniu;

2. „półtusza”: oznacza produkt otrzymany poprzez podzielenie tuszy, o której mowa w 
pkt 1, symetrycznie przez środek każdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i 
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krzyżowego oraz przez środek mostka i spojenia miednicznego.

II. Kategorie

Tusze bydła dorosłego dzielą się na następujące kategorie:

A: tusze niekastrowanych młodych samców w wieku poniżej 2 lat;
B: tusze innych niekastrowanych samców;
C: tusze kastrowanych samców;
D: tusze samic, które się cieliły;
E: tusze innych samic.

III. Klasyfikacja

Tusze klasyfikuje się, oceniając kolejno:

1. Uformowanie, zgodnie z następującymi definicjami:

Klasy uformowania tuszy, w szczególności jej istotnych części (udziec, grzbiet, łopatka)

Klasa 
uformowania

Opis

S 
wybitne

Wszystkie kształty ekstremalnie wypukłe; wyjątkowo rozwinięte mięśnie 
(typ tuszy o podwójnym umięśnieniu)

E 
doskonałe

Wszystkie kształty od wypukłych do superwypukłych; wyjątkowo 
rozwinięte mięśnie

U 
bardzo dobre

Kształty wypukłe na całej długości; bardzo dobrze rozwinięte mięśnie

R 
dobre

Kształty proste na całej długości; dobrze rozwinięte mięśnie

O 
dostateczne

Kształty od prostych do zapadniętych; przeciętnie wykształcone mięśnie

P 
słabe

Wszystkie kształty od zapadniętych do bardzo zapadniętych; słabo 
rozwinięte mięśnie

2. Okrywę tłuszczową, zgodnie z następującymi definicjami:

Ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej

Klasa pokrycia 
tłuszczem

Opis

1 
niska

Od braku pokrycia do nieznacznej okrywy tłuszczowej

2 
mała

Niewielka okrywa tłuszczowa, prawie wszędzie widoczne mięśnie
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3 
średnia

Poza udźcem i łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte tłuszczem, 
niewielkie złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej

4
wysoka

Mięśnie pokryte tłuszczem, ale na udźcu i łopatce jeszcze częściowo 
widoczne, trochę wyraźnych złogów tłuszczu w jamie klatki piersiowej

5 
bardzo wysoka

Cała tusza pokryta tłuszczem; duże złogi tłuszczu w jamie klatki 
piersiowej

Państwa członkowskie są uprawnione do dokonania dalszego podziału każdej z klas, które 
zostały przedstawione w pkt 1 i 2, na maksymalnie trzy podklasy.

IV. Prezentacja

Tusze i półtusze prezentowane są w następujący sposób:

1. bez głowy oraz bez racic; głowa jest oddzielona od tuszy w stawie szczytowo-potylicznym, 
a racice oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym;

2. bez narządów wewnętrznych jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej, z nerkami, 
tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miednicznym lub bez nich;

3. bez narządów rozrodczych i przylegających mięśni, a w przypadku samic – bez wymienia 
i tłuszczu gruczołu mlecznego.

V. Klasyfikacja i identyfikacja

Rzeźnie zatwierdzone na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady przyjmują środki gwarantujące, że wszystkie tusze i półtusze bydła 
dorosłego poddanego ubojowi w takich rzeźniach i opatrzone znakiem jakości zdrowotnej, 
o którym mowa w art. 5 ust. 2 w związku z sekcją I rozdział III załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady są klasyfikowane 
i identyfikowane na podstawie skali unijnej.

Przed identyfikacją poprzez znakowanie państwa członkowskie mogą przyznać 
upoważnienie do usuwania tłuszczu zewnętrznego z tusz lub półtusz, jeżeli jest to 
uzasadnione stopniem okrywy tłuszczowej.

B: Unijna skala klasyfikacji tusz wieprzowych

I. Definicja

„Tusza” oznacza ciało świni poddanej ubojowi po wykrwawieniu i wytrzewieniu, całe lub 
podzielone wzdłuż linii środkowej.
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II. Klasyfikacja

Tusze są dzielone na klasy w zależności od szacowanej zawartości chudego mięsa i 
odpowiednio klasyfikowane:

Klasy Chude mięso jako % wagi tuszy
S 60 lub więcej (*)
E 55 lub więcej
U 50 lub więcej, ale mniej niż 55
R 45 lub więcej, ale mniej niż 50
O 40 lub więcej, ale mniej niż 45
P mniej niż 40
(*) [Dla świń poddawanych ubojowi na swoim terytorium państwa członkowskie mogą 
wprowadzić osobną klasę „60% lub więcej chudego mięsa” oznaczoną literą S.]

III. Prezentacja

Tusze prezentowane są bez języka, szczeciny, racic, narządów płciowych, tłuszczu 
okołonerkowego, nerek oraz przepony.

IV. Zawartość chudego mięsa

1. Zawartość chudego mięsa ocenia się za pomocą metod klasyfikowania zatwierdzonych 
przez Komisję. Można zatwierdzić jedynie statystycznie udowodnione metody szacowania, 
oparte na pomiarach fizycznych co najmniej jednej części anatomicznej tuszy wieprzowej. 
Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu 
statystycznego przy dokonywaniu oceny.

2. Wartość handlowa tusz nie jest jednak ustalana wyłącznie na podstawie oszacowanej 
zawartości chudego mięsa.

V. Identyfikacja tusz

O ile Komisja nie postanowi inaczej, sklasyfikowane tusze są identyfikowane przez 
znakowanie na podstawie skali unijnej.

C: Unijna skala klasyfikacji tusz baranich

I. Definicja
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W odniesieniu do terminów „tusza” i „półtusza” stosuje się definicje zamieszczone w części 
A pkt I.

II. Kategorie

Tusze dzieli się na następujące kategorie:

A: tusze owiec poniżej dwunastu miesięcy;
B: tusze pozostałych owiec.

III. Klasyfikacja

1. Tusze klasyfikuje się, stosując odpowiednio przepisy części A pkt III. Termin „udziec” w 
części A pkt III ppkt 1 i w wierszach 3 i 4 tabeli zamieszczonej w części A pkt III ppkt 2 
zastępuje się jednak terminem „ćwierćtusza tylna”.

2. W drodze odstępstwa od ppkt 1 w przypadku jagniąt o wadze tuszy poniżej 13 kg państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione przez Komisję za pomocą aktów wykonawczych 
przyjmowanych bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 162 ust. 2 lub 3, do 
zastosowania następujących kryteriów klasyfikacji:

a) masa tuszy;
b) kolor mięsa;
c) okrywa tłuszczowa.

IV. Prezentacja

Tusze i półtusze prezentowane są bez głowy (oddzielona w stawie szczytowo-potylicznym), 
racic (oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym), ogona 
(odcięty pomiędzy szóstym a siódmym kręgiem ogonowym), wymion, organów płciowych, 
wątroby i wnętrzności. Nerki i tłuszcz okołonerkowy zaliczane są do tuszy.

V. Identyfikacja tusz

Sklasyfikowane tusze i półtusze są identyfikowane przez znakowanie na podstawie skali 
unijnej.

Or. en

Poprawka 158
Michel Dantin
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 427

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III b (nowy)

Tekst proponowany przez Parlament

ZAŁĄCZNIK IIIb

KRAJOWE I REGIONALNE KWOTY NA PRODUKCJĘ CUKRU, IZOGLUKOZY I 
SYROPU INULINOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 101H

(w tonach)

Państwa członkowskie lub regiony

(1)

Cukier

(2)

Izoglukoza

(3)

Syrop 
inulinowy

(4)

Belgia 676 235,0 114 580,2 0

Bułgaria 0 89 198,0

Republika Czeska 372 459,3

Dania 372 383,0

Niemcy 2 898 255,7 56 638,2

Irlandia 0

Grecja 158 702,0 0

Hiszpania 498 480,2 53 810,2

Francja (kontynentalna) 3 004 811,15 0

Francuskie departamenty 
zamorskie

432 220,05

Włochy 508 379,0 32 492,5

Łotwa 0

Litwa 90 252,0

Węgry 105 420,0 250 265,8

Królestwo Niderlandów 804 888,0 0 0
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Austria 351 027,4

Polska 1 405 608,1 42 861,4

Portugalia (kontynentalna) 0 12 500,0

Autonomiczny Region Azorów 9 953,0

Rumunia 104 688,8 0

Słowenia 0

Słowacja 112 319,5 68 094,5

Finlandia 80 999,0 0

Szwecja 293 186,0

Zjednoczone Królestwo 1 056 474,0 0

Chorwacja p.m. p.m. p.m.

OGÓŁEM 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Poprawka 159
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 428, 2181

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III c (nowy)

Tekst proponowany przez Parlament

ZAŁĄCZNIK IIIc

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA KWOT CUKRU LUB 
IZOGLUKOZY NA PODSTAWIE ART. 101K

I

Do celów niniejszego załącznika:
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a) „połączenie przedsiębiorstw” oznacza scalenie dwóch lub większej liczby 
przedsiębiorstw w jedno przedsiębiorstwo;

b) „przeniesienie własności przedsiębiorstwa” oznacza przeniesienie lub przejęcie 
majątku przedsiębiorstwa posiadającego kwoty przez jedno przedsiębiorstwo lub kilka 
z nich;

c) „przeniesienie własności fabryki” oznacza przeniesienie własności jednostki 
produkcyjnej, włączając w to całą instalację niezbędną do produkcji danego produktu, 
na co najmniej jedno przedsiębiorstwo, powodujące częściowe lub całkowite przejęcie 
produkcji przedsiębiorstwa dokonującego przeniesienia własności;

d) „dzierżawa fabryki” oznacza umowę dzierżawy jednostki produkcyjnej, włączając w to 
całą instalację niezbędną do produkcji cukru, mającą na celu jej funkcjonowanie, 
zawartą na okres co najmniej trzech kolejnych lat gospodarczych, której strony 
zobowiązują się nie rozwiązywać przed końcem trzeciego roku gospodarczego, z 
przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w tym samym państwie członkowskim co 
dana fabryka, jeżeli przedsiębiorstwo, które dzierżawi fabrykę, po wejściu w życie 
umowy dzierżawy może być uważane w odniesieniu do całej swojej produkcji za 
przedsiębiorstwo produkujące wyłącznie cukier.

II

1. Bez uszczerbku dla pkt 2 w przypadku połączenia lub przeniesienia własności 
przedsiębiorstw produkujących cukier lub przeniesienia własności fabryk cukru, 
kwoty są korygowane w następujący sposób:

a) w przypadku połączenia przedsiębiorstw produkujących cukier państwa 
członkowskie przydzielają przedsiębiorstwu powstałemu w wyniku połączenia 
kwotę w wysokości równej sumie kwot przydzielonych danym przedsiębiorstwom 
produkującym cukier przed połączeniem;

b) w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa produkującego cukier 
państwo członkowskie przydziela nabywającemu przedsiębiorstwu kwotę 
produkcji cukru przedsiębiorstwa, którego własność przeniesiono, lub, jeżeli 
występuje więcej niż jedno nabywające przedsiębiorstwo, przydział jest 
dokonywany proporcjonalnie do przejętej przez każde z nich produkcji cukru;

c) w przypadku przeniesienia własności fabryki cukru państwo członkowskie 
obniża kwotę przedsiębiorstwa przenoszącego własność fabryki oraz zwiększa 
kwotę przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw produkujących cukier, które nabyły 
daną fabrykę, o ilość obniżoną proporcjonalnie do przeniesionej produkcji.

2. W przypadku, gdy kilku producentów buraków cukrowych lub trzciny cukrowej, 
których bezpośrednio dotyczy jedno z działań określonych w pkt 1, wyraźnie wykazuje 
wolę dostarczania swoich buraków lub trzciny cukrowej przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, które nie jest stroną takich operacji, państwo członkowskie 
może dokonać przydziału na podstawie produkcji przejętej przez przedsiębiorstwo, 



PE501.994v01 100/124 AM\921910PL.doc

PL

któremu producenci zamierzają dostarczać swoje buraki lub trzcinę.

3. W przypadku zamknięcia, w okolicznościach innych niż te, o których mowa w pkt 1:

a) przedsiębiorstwa produkującego cukier;

b) co najmniej jednej fabryki przedsiębiorstwa produkującego cukier,

państwo członkowskie może przydzielić część kwot związanych z takim zamknięciem 
co najmniej jednemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier.

Również w przypadku, o którym mowa w lit. b) poprzedniego akapitu, gdy część 
zainteresowanych producentów wykaże wyraźną wolę dostarczania swoich buraków 
lub trzciny cukrowej danemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, państwo 
członkowskie może przydzielić część kwot odpowiadającą danym burakom lub trzcinie 
przedsiębiorstwu, któremu ci producenci zamierzają dostarczać te produkty.

4. W przypadku powołania się na odstępstwo określone w art. 101 ust. 5 zainteresowane 
państwo członkowskie może żądać od producentów buraków i wytwórców cukru,
których dotyczy to odstępstwo, aby zawarli oni w swoich porozumieniach branżowych 
specjalne klauzule umożliwiające temu państwu członkowskiemu stosowanie pkt 2 i 3 
niniejszej sekcji.

5. W przypadku dzierżawy fabryki należącej do przedsiębiorstwa produkującego cukier 
państwo członkowskie może obniżyć kwotę przedsiębiorstwa oddającego fabrykę w 
dzierżawę oraz przydzielić część, o którą została zmniejszona kwota, przedsiębiorstwu, 
które dzierżawi fabrykę w celu produkowania w niej cukru.

W przypadku zakończenia dzierżawy w okresie trzech lat gospodarczych, o których 
mowa w sekcji I lit. d), korekta kwot na mocy akapitu pierwszego niniejszego punktu 
zostaje unieważniona przez państwo członkowskie z mocą wsteczną od dnia, w którym 
dzierżawa stała się skuteczna. Jeżeli jednak zakończenie dzierżawy następuje na 
skutek działania siły wyższej, państwo członkowskie nie musi unieważniać korekty.

6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo produkujące cukier nie jest w stanie nadal 
gwarantować, że wypełni swoje zobowiązania wynikające z przepisów Unii wobec 
danych producentów buraków cukrowych lub trzciny cukrowej, oraz gdy sytuacja taka 
została stwierdzona przez właściwe organy danego państwa członkowskiego, państwo 
to może przydzielić, na jeden rok gospodarczy lub kilka lat gospodarczych, część 
danych kwot co najmniej jednemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier 
proporcjonalnie do przejętej produkcji.

7. W przypadku, gdy państwo członkowskie przyznaje przedsiębiorstwu produkującemu 
cukier gwarancje cenowe i gwarancję zbytu w odniesieniu do przetwarzania buraków 
cukrowych na alkohol etylowy, to państwo członkowskie może, w porozumieniu z tym 
przedsiębiorstwem i zainteresowanymi producentami buraków, dokonać przydziału 
całości lub części kwot na produkcję cukru co najmniej jednemu przedsiębiorstwu w 
odniesieniu do jednego roku gospodarczego lub większej liczby lat gospodarczych.
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III

W przypadku połączenia lub przeniesienia własności przedsiębiorstw produkujących 
izoglukozę lub przeniesienia własności fabryki produkującej izoglukozę państwo 
członkowskie może przydzielić dane kwoty na produkcję izoglukozy jednemu 
przedsiębiorstwu lub większej liczbie przedsiębiorstw, bez względu na to, czy posiadają one 
jakąkolwiek kwotę produkcyjną.

IV

Działania podejmowane na podstawie sekcji II i III można wdrażać, wyłącznie gdy 
spełnione są następujące warunki:

a) uwzględniono interesy każdej z zainteresowanych stron;

b) zainteresowane państwo członkowskie uważa, że środki takie poprawią strukturę 
sektora buraczanego, trzcinowego oraz produkcji cukru;

c) dotyczą one przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium, w odniesieniu do 
którego w załączniku IIIb określono kwotę.

V

W przypadku, gdy połączenie lub przeniesienie własności następuje pomiędzy dniem 1 
października a 30 kwietnia następnego roku, środki, o których mowa w sekcjach II i III, 
stają się skuteczne w bieżącym roku gospodarczym.

W przypadku, gdy połączenie lub przeniesienie własności przedsiębiorstw następuje 
pomiędzy dniem 1 maja a 30 września tego samego roku, środki, o których mowa w 
sekcjach II i III, stają się skuteczne w następnym roku gospodarczym.

VI

W przypadku zastosowania sekcji II i III państwa członkowskie informują Komisję o 
skorygowanych kwotach nie później niż 15 dni po upływie terminów, o których mowa w 
sekcji V.

Or. en

Poprawka 160
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 429
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III d (nowy)

Tekst proponowany przez Parlament

ZAŁĄCZNIK IIId
Warunki zakupu buraków, o których mowa w art. 101

PUNKT I

Do celów niniejszego załącznika „umawiające się strony” oznaczają:

a) przedsiębiorstwa cukrownicze (zwane dalej „wytwórcami”);

b) sprzedawców buraków (zwanych dalej „sprzedawcami”).

PUNKT II

1. Umowy na dostawy są sporządzane na piśmie dla określonej ilości buraków 
kwotowych.

2. W umowach na dostawy określa się możliwość dostawy dodatkowej ilości buraków i 
warunki takich dostaw.

PUNKT III

1. W umowach na dostawy wskazuje się ceny zakupu w odniesieniu do ilości buraków, 
określonych w art. 101 ust. 2a lit. a) oraz, w stosownych przypadkach, lit. b) 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku ilości określonych w art. 101 ust. 2a lit. a) 
ceny nie mogą być niższe niż cena minimalna za buraki kwotowe, o których mowa w 
art. 101g ust. 1.

2. W umowach na dostawy ustanawia się określoną zawartość cukru w burakach. 
Zawierają one skalę przeliczeniową wskazującą różne zawartości cukru oraz 
współczynniki służące do przeliczania ilości dostarczonych buraków na ilości 
odpowiadające zawartości cukru wskazanej w umowie na dostawy.

Skala jest oparta na uzyskach odpowiadających różnym zawartościom cukru.

3. W przypadku, gdy sprzedawca podpisał z wytwórcą umowę na dostawy buraków 
zgodnie z art. 101 ust. 2a lit. a), wszystkie dostawy dokonane przez takiego sprzedawcę, 
przeliczone na mocy ust. 2 powyżej, są uważane za dostawy w rozumieniu art. 101 
ust. 2a lit. a) aż do osiągnięcia ilości buraków określonej w umowie na dostawy.
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4. Jeśli wytwórca produkuje cukier w ilości poniżej jego kwoty z buraków, w odniesieniu 
do których podpisał umowy przedsiewne na dostawy na mocy art. 101 ust. 2a lit. a), 
jest on zobowiązany do rozdzielenia ilości buraków odpowiadającej ewentualnej 
produkcji dodatkowej aż do osiągnięcia swojej kwoty między sprzedawców, z którymi 
podpisał umowy przedsiewne na dostawy w rozumieniu art. 101 ust. 2a lit. a).

W porozumieniach branżowych można określać odstępstwa od niniejszego przepisu.

PUNKT IV

1. W umowach na dostawy zawarte są przepisy dotyczące rozłożenia w czasie oraz 
normalnego czasu trwania dostaw buraków.

2. Przepisy określone w ust. 1 stosuje się w poprzednim roku gospodarczym, z 
uwzględnieniem poziomu rzeczywistej produkcji; w porozumieniach branżowych 
można określać odstępstwa od tych przepisów.

PUNKT V

1. W umowach na dostawy określa się miejsca gromadzenia buraków.

2. W przypadku, gdy sprzedawca i wytwórca podpisali już umowę na dostawy na 
poprzedni rok gospodarczy, uzgodnione przez nich miejsca gromadzenia dla dostaw 
podczas tego roku gospodarczego pozostają w mocy. W porozumieniach branżowych 
można określać odstępstwa od niniejszego przepisu.

3. W umowach na dostawy przewiduje się, że koszty załadunku i transportu z miejsc 
gromadzenia są ponoszone przez wytwórcę, z zastrzeżeniem specjalnych porozumień 
opartych na lokalnych zasadach lub praktykach stosowanych przed poprzednim 
rokiem gospodarczym.

4. Niemniej jednak gdy, w Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Finlandii i 
Zjednoczonym Królestwie, buraki są dostarczane franco fabryka, w umowach na 
dostawy przewiduje się udział wytwórcy w kosztach załadunku i transportu oraz 
określa się jego wartość procentową lub kwotę.

PUNKT VI

1. W umowach na dostawy określa się miejsca odbioru buraków.

2. W przypadku, gdy sprzedawca i wytwórca podpisali już umowę na dostawy na 
poprzedni rok gospodarczy, uzgodnione przez nich miejsca odbioru dla dostaw 
podczas tego roku gospodarczego pozostają w mocy. W porozumieniach branżowych 
można określać odstępstwa od niniejszego przepisu.
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PUNKT VII

1. W umowach na dostawy przewiduje się, że zawartość cukru zostanie oznaczona za 
pomocą metody polarymetrycznej. Próbka buraków jest pobierana w momencie 
odbioru.

2. W porozumieniach branżowych można przewidywać pobieranie próbek na innym 
etapie. W takich przypadkach w umowie na dostawy przewiduje się korektę, aby 
wyrównać ewentualny spadek zawartości cukru między momentem odbioru a 
pobraniem próbki.

PUNKT VIII

W umowach na dostawy przewiduje się, że waga brutto, tara i zawartość cukru są określane 
za pomocą jednej z następujących procedur:

a) łącznie, przez wytwórcę i organizację zrzeszającą producentów buraków, jeżeli tak 
przewidziano w porozumieniu branżowym;

b) przez wytwórcę, pod nadzorem organizacji zrzeszającej producentów buraków;

c) przez wytwórcę, pod nadzorem eksperta uznanego przez zainteresowane państwo 
członkowskie, pod warunkiem, że sprzedawca pokrywa koszty z tym związane.

PUNKT IX

1. W umowach na dostawy przewiduje się, że wytwórca spełni co najmniej jeden z 
następujących obowiązków w odniesieniu do całej ilości dostarczonych buraków:

a) bezpłatny zwrot sprzedawcy, na zasadzie EXW, świeżych wysłodków z masy 
dostarczonych buraków;

b) bezpłatny zwrot sprzedawcy, na zasadzie EXW, części takich wysłodków 
sprasowanych, suszonych lub suszonych i melasowanych;

c) zwrot sprzedawcy, na zasadzie EXW, wysłodków sprasowanych lub suszonych; w 
takim przypadku wytwórca może zażądać od sprzedawcy pokrycia kosztów 
prasowania lub suszenia;

d) zapłata sprzedawcy kwoty wyrównawczej, uwzględniającej możliwości sprzedaży 
danych wysłodków.

W przypadku, gdy części całej ilości dostarczonych buraków muszą być traktowane w 
różny sposób, w umowie na dostawy określa się obowiązek spełnienia więcej niż 
jednego ze zobowiązań określonych w akapicie pierwszym.
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2.  W porozumieniach branżowych można przewidywać dostawy wysłodków na etapie 
innym niż etap określony w ust. 1 lit. a), b) oraz c).

PUNKT X

1. W umowach na dostawy określa się terminy płatności ewentualnych zaliczek oraz 
terminy płatności dla całej kwoty zakupu buraków.

2. Terminami, o których mowa w ust. 1, są terminy obowiązujące w poprzednim roku 
gospodarczym. W porozumieniach branżowych można określać odstępstwa od 
niniejszego przepisu.

PUNKT XI

W przypadku, gdy w umowach na dostawy określa się zasady dotyczące kwestii, które są 
przedmiotem niniejszego załącznika, lub gdy zawiera się w nich zasady dotyczące innych 
kwestii, przepisy i skutki takich umów nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego 
załącznika.

PUNKT XII

1. W porozumieniach branżowych, o których mowa w części Ia pkt 11 załącznika II do 
niniejszego rozporządzenia, przewiduje się klauzule arbitrażowe.

2. W przypadku, gdy w porozumieniach branżowych na szczeblu wspólnotowym, 
regionalnym lub lokalnym określa się zasady dotyczące kwestii, które są przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia, lub gdy zawiera się w nich zasady dotyczące innych 
kwestii, przepisy i skutki takich porozumień nie mogą być sprzeczne z przepisami 
niniejszego załącznika.

3. W porozumieniach, o których mowa w ust. 2, określa się w szczególności:

a) zasady rozdziału między sprzedawców ilości buraków, które wytwórca 
postanawia zakupić przed zasiewami do celów produkcji cukru w ramach 
limitów kwoty;

b) zasady rozdziału określone w pkt III ust. 4;

c) skalę przeliczeniową określoną w pkt III ust. 2;

d) zasady wyboru oraz dostaw nasion produkowanych odmian buraków;

e) minimalną zawartość cukru w dostarczanych burakach;

f) wymóg konsultacji między wytwórcą a przedstawicielami sprzedawców przed 
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ustaleniem daty rozpoczęcia dostaw buraków;

g) wypłaty sprzedawcom premii za wcześniejsze lub późniejsze dostawy;

h) szczegóły dotyczące:

(i) części wysłodków, określonych w pkt IX ust. 1 lit. b);
(ii) kosztów określonych w pkt IX ust. 1 lit. c);
(iii) kwoty wyrównawczej określonej w pkt IX ust. 1 lit. d);

i) usunięcie wysłodków przez sprzedawcę;

j) bez uszczerbku dla art. 101g ust. 1 niniejszego rozporządzenia – zasady rozdziału 
między wytwórcę a sprzedawców jakiejkolwiek różnicy między ceną referencyjną 
a rzeczywistą ceną sprzedaży cukru.

PUNKT XIII

W przypadku braku porozumienia branżowego określającego sposób rozdziału między 
sprzedawców ilości buraków przeznaczonych do produkcji cukru w ramach limitów kwoty, 
które wytwórca chce zakupić przed zasiewami, zainteresowane państwo członkowskie może 
samo ustanowić zasady takiego rozdziału.

W zgodzie z takimi zasadami tradycyjnym podmiotom sprzedającym buraki do spółdzielni 
można również przyznawać prawa w zakresie dostaw inne niż te, które są przewidziane na 
mocy prawa dla członków tych spółdzielni.

Or. en

Poprawka 161
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 2209

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) »Crémant« to gatunkowe białe lub 
różowe wino musujące o chronionej 
nazwie pochodzenia lub oznaczeniu 
geograficznym państwa trzeciego, 
wytwarzane zgodnie z następującymi 
warunkami:
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a) winogrona są zbierane ręcznie;
b) wino jest produkowane z moszczu 
uzyskanego przez wyciskanie całych lub 
pozbawionych łodyg winogron. Ilość 
uzyskanego moszczu nie przekracza 100 
litrów na każde 150 kg winogron;
c) maksymalna zawartość dwutlenku 
siarki nie przekracza 150 mg/l;
d) zawartość cukru nie przekracza 50 g/l;
e) winu nadano charakter musujący 
poprzez wtórną fermentację alkoholową w 
butelce;
f) wino wraz z osadem znajdowało się bez 
przerwy w tym samym przedsiębiorstwie, 
w którym cuvée zostało wytworzone, przez 
co najmniej dziewięć miesięcy;
g) wino zostało oddzielone od osadu przez 
degorżowanie.
Określenie »Crémant« umieszcza się na 
etykietach gatunkowych win musujących 
w połączeniu z nazwą jednostki 
geograficznej objętej wyznaczonym 
obszarem chronionej nazwy pochodzenia 
lub chronionego oznaczenia 
geograficznego danego państwa trzeciego.
Ust. 1 lit. a) i ust. 2 nie mają zastosowania 
do producentów, którzy posiadają znaki 
towarowe zawierające termin „crémant” 
zarejestrowane przed dniem 1 marca 
1986 r.

Or. en

Poprawka 162
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2210–2213
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część III – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] [...]
2. Do celów niniejszej części pojęcie 
„przetwory mleczne” oznacza produkty 
uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy 
założeniu że można dodać substancje 
konieczne do ich wytworzenia, o ile nie 
stosuje się ich do zastąpienia – w całości 
lub w części – jakichkolwiek naturalnych 
składników mleka.

2. Do celów niniejszej części pojęcie 
„przetwory mleczne” oznacza produkty 
uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy 
założeniu że można dodać substancje 
konieczne do ich wytworzenia, o ile nie 
stosuje się ich do zastąpienia – w całości 
lub w części – jakichkolwiek naturalnych 
składników mleka.

Wyłącznie dla przetworów mlecznych 
zarezerwowane są:

Wyłącznie dla przetworów mlecznych 
zarezerwowane są:

a) następujące nazwy stosowane na 
wszystkich etapach wprowadzania do 
obrotu:

a) następujące nazwy stosowane na 
wszystkich etapach wprowadzania do 
obrotu:

(i) serwatka; (i) serwatka;
(ii) śmietanka; (ii) śmietanka;

(iii) masło; (iii) masło;
(iv) maślanka; (iv) maślanka;

(v) olej maślany; (v) olej maślany;
(vi) kazeina; (vi) kazeina;

(vii) bezwodny tłuszcz mleczny; (vii) bezwodny tłuszcz mleczny;
(viii) ser; (viii) ser;

(ix) jogurt; (ix) jogurt;
(x) kefir; (x) kefir;

(xi) kumys; (xi) kumys;
(xii) viili/fil; (xii) viili/fil;

(xiii) smetana; (xiii) smetana;
(xiv) fil; (xiv) fil;

(xiva) twaróg;
(xivb) kwaśna śmietana;
(xivc) rjaženka (nazwa produktu 
łotewskiego);
(xivd) rūgušpiens (nazwa produktu 
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łotewskiego).
b) nazwy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 
2000/13/WE faktycznie stosowane do 
przetworów mlecznych.

b) nazwy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 
2000/13/WE faktycznie stosowane do 
przetworów mlecznych.

Or. en

Poprawka 163
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 2214

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część V – sekcja II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II Definicje II Definicje
(1) „mięso drobiowe”: oznacza mięso 
drobiowe nadające się do spożycia przez 
ludzi, które nie zostało poddane żadnej 
obróbce, z wyjątkiem schłodzenia;

(1) „mięso drobiowe” oznacza mięso 
drobiowe nadające się do spożycia przez 
ludzi, które nie zostało poddane żadnej 
obróbce, z wyjątkiem schłodzenia;

(2) „świeże mięso drobiowe” oznacza 
mięso drobiowe nieusztywnione wskutek 
procesu wychładzania, które ma być 
utrzymywane przez cały czas w 
temperaturze nie niższej niż –2°C i nie 
wyższej niż 4°C. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustalić inne wymogi odnośnie 
do temperatury rozbioru i przechowywania 
świeżego mięsa drobiowego w sklepach 
sprzedaży detalicznej lub na terenie 
przyległym do punktów sprzedaży, o ile 
rozbiór i przechowywanie służą wyłącznie 
bezpośredniej obsłudze konsumenta na 
miejscu;

(2) „świeże mięso drobiowe” oznacza 
mięso drobiowe nieusztywnione wskutek 
procesu wychładzania, które ma być 
utrzymywane przez cały czas w 
temperaturze nie niższej niż –2°C i nie 
wyższej niż 4°C. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustalić inne wymogi odnośnie 
do temperatury rozbioru i przechowywania 
świeżego mięsa drobiowego w sklepach 
sprzedaży detalicznej lub na terenie 
przyległym do punktów sprzedaży, o ile 
rozbiór i przechowywanie służą wyłącznie 
bezpośredniej obsłudze konsumenta na 
miejscu;

(3) „mięso drobiowe mrożone” oznacza 
mięso drobiowe, które musi być 
zamrożone możliwie jak najszybciej w 
związku z wymogami normalnych 
procedur ubojowych i które ma być 
przechowywane przez cały czas w 
temperaturze nie wyższej niż –12°C;

(3) „mięso drobiowe mrożone” oznacza 
mięso drobiowe, które musi być 
zamrożone możliwie jak najszybciej w 
związku z wymogami normalnych 
procedur ubojowych i które ma być 
przechowywane przez cały czas w 
temperaturze nie wyższej niż –12°C;

(4) „głęboko mrożone mięso drobiowe” (4) „głęboko mrożone mięso drobiowe” 
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oznacza mięso drobiowe, które ma być 
utrzymywane przez cały czas w 
temperaturze nie wyższej niż –18°C, z 
zachowaniem tolerancji przewidzianej w 
dyrektywie Rady 89/108/EWG.

oznacza mięso drobiowe, które ma być 
utrzymywane przez cały czas w 
temperaturze nie wyższej niż –18°C, z 
zachowaniem tolerancji przewidzianej w 
dyrektywie Rady 89/108/EWG;

(5) „wyroby z mięsa drobiowego” 
oznaczają mięso drobiowe, w tym 
rozdrobnione mięso drobiowe, do którego 
dodano środki spożywcze, środki smakowe 
lub dodatki lub które zostało poddane 
procesom, które nie wystarczają, by 
zmienić wewnętrzną strukturę włókien 
mięśniowych mięsa;

(5) „wyroby z mięsa drobiowego” 
oznaczają mięso drobiowe, w tym 
rozdrobnione mięso drobiowe, do którego 
dodano środki spożywcze, środki smakowe 
lub dodatki lub które zostało poddane 
procesom, które nie wystarczają, by 
zmienić wewnętrzną strukturę włókien 
mięśniowych mięsa;

(6) „wyroby ze świeżego mięsa 
drobiowego” oznaczają przetwory z mięsa 
drobiowego, do których produkcji 
wykorzystano świeże mięso drobiowe. 

(6) „wyroby ze świeżego mięsa 
drobiowego” oznaczają przetwory z mięsa 
drobiowego, do których produkcji 
wykorzystano świeże mięso drobiowe. 

Państwa członkowskie mogą jednak 
ustanawiać nieco inne wymogi w 
odniesieniu do temperatury, stosowane 
przez jak najkrótszy niezbędny okres czasu 
i tylko w zakresie koniecznym do 
ułatwienia obróbki i rozbioru w fabryce 
podczas wytwarzania przetworów ze 
świeżego mięsa drobiowego;

Państwa członkowskie mogą jednak 
ustanawiać nieco inne wymogi w 
odniesieniu do temperatury, stosowane 
przez jak najkrótszy niezbędny okres czasu 
i tylko w zakresie koniecznym do 
ułatwienia obróbki i rozbioru w fabryce 
podczas wytwarzania przetworów ze 
świeżego mięsa drobiowego;

(7) „produkt z mięsa drobiowego” oznacza 
produkt mięsny określony w pkt 7.1. 
załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004, do którego produkcji 
wykorzystano mięso drobiowe.

(7) „produkt z mięsa drobiowego” oznacza 
produkt mięsny określony w pkt 7.1. 
załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004, do którego produkcji 
wykorzystano mięso drobiowe.

Mięso drobiowe jest wprowadzane do 
obrotu, gdy spełnia jeden z następujących 
warunków:
– jest świeże,
– jest zamrożone,
– jest głęboko mrożone.

Or. en

Poprawka 164
Michel Dantin
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 431

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część V a (nowa)

Tekst proponowany przez Parlament

Część Va. Jaja kurze gatunku Gallus gallus

I. Zakres stosowania

1) Niniejsza część ma zastosowanie w odniesieniu do wprowadzania do obrotu, na 
terytorium Unii, jaj wytworzonych w Unii, przywożonych z państw trzecich lub 
przeznaczonych na wywóz poza terytorium Unii.

2) Państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienia ze spełnienia wymogów 
przewidzianych w niniejszej części, z wyjątkiem tych określonych w pkt III ppkt 3, w 
przypadku jaj sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi końcowemu przez producenta:

a) w miejscu produkcji, lub

b) na lokalnym rynku publicznym lub w handlu obwoźnym w regionie produkcji 
zainteresowanego państwa członkowskiego.

W przypadku przyznania takiego zwolnienia każdy producent ma możliwość zdecydowania 
o jego stosowaniu. W przypadku stosowania takiego zwolnienia nie można dokonywać 
żadnej klasyfikacji według jakości i wagi.

Państwa członkowskie mogą określić, zgodnie z prawem krajowym, definicje terminów 
„lokalny rynek publiczny”, „handel obwoźny” oraz „region produkcji”.

II. Klasyfikacja według jakości i wagi

1) Jaja są klasyfikowane według jakości w następujący sposób:

– klasa A lub „świeże”,
– klasa B.

2. Jaja klasy A klasyfikuje się także według wagi. Klasyfikacja według wagi nie jest jednak 
wymagana w przypadku jaj dostarczanych przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

3. Jaja klasy B są dostarczane wyłącznie przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

III. Znakowanie jaj

1. Jaja klasy A są znakowane kodem producenta.

Jaja klasy B są znakowane kodem producenta i/lub innym oznaczeniem.



PE501.994v01 112/124 AM\921910PL.doc

PL

Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu w odniesieniu do jaj klasy B, jeśli 
jaja te są wprowadzane do obrotu wyłącznie na ich terytorium.

2. Znakowanie jaj zgodnie z ppkt 1 odbywa się w miejscu produkcji lub w pierwszym 
zakładzie pakowania, do którego dostarcza się jaja.

3. Jaja sprzedawane przez producenta konsumentowi końcowemu na lokalnym rynku 
publicznym w regionie produkcji zainteresowanego państwa członkowskiego są znakowane 
zgodnie z ppkt 1.

Państwa członkowskie mogą jednak odstąpić od tego wymogu w przypadku producentów 
posiadających nie więcej niż 50 kur niosek, pod warunkiem, że nazwa i adres producenta 
zostaną podane w punkcie sprzedaży.

Or. en

Poprawka 165
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 432, 433

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część VI. Tłuszcze do smarowania Część VI. Tłuszcze do smarowania

I. Opisy handlowe
Produkty, o których mowa w art. 60, nie 
mogą być dostarczane ani przekazywane 
bez przetworzenia ostatecznemu 
konsumentowi ani bezpośrednio, ani przez 
restauracje, szpitale, kantyny lub podobne 
zakłady, jeżeli nie spełniają wymogów 
określonych w załączniku.

Produkty, o których mowa w art. 60, nie 
mogą być dostarczane ani przekazywane 
bez przetworzenia ostatecznemu 
konsumentowi ani bezpośrednio, ani przez 
restauracje, szpitale, kantyny lub podobne 
zakłady, jeżeli nie spełniają wymogów 
określonych w załączniku.

Opisy handlowe tych produktów to nazwy 
umieszczone w niniejszej części.

Opisy handlowe tych produktów to nazwy 
umieszczone w niniejszej części.

Poniższe opisy handlowe zastrzeżone są 
dla produktów określonych w ramach 
następujących kodów CN oraz o 
zawartości tłuszczu wynoszącej co 
najmniej 10%, ale mniejszej niż 90% 
według masy, a więc dla:

Poniższe opisy handlowe zastrzeżone są 
dla produktów określonych w ramach 
następujących kodów CN oraz o
zawartości tłuszczu wynoszącej co 
najmniej 10%, ale mniejszej niż 90% 
według masy, a więc dla:

a) tłuszczów mlecznych objętych kodami a) tłuszczów mlecznych objętych kodami 
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CN 0405 i ex 2106; CN 0405 i ex 2106;
b) tłuszczów objętych kodem CN ex 1517; b) tłuszczów objętych kodem CN ex 1517;

c) tłuszczów złożonych z produktów 
roślinnych lub zwierzęcych objętych 
kodami CN ex 1517 i ex 2106.

c) tłuszczów złożonych z produktów 
roślinnych lub zwierzęcych objętych 
kodami CN ex 1517 i ex 2106.

Zawartość tłuszczu po wyłączeniu soli 
wynosi przynajmniej dwie trzecie suchej 
masy.

Zawartość tłuszczu po wyłączeniu soli 
wynosi przynajmniej dwie trzecie suchej 
masy.

Jednakże te opisy handlowe obowiązują 
wyłącznie w stosunku do produktów, które 
pozostają w stanie stałym w temperaturze 
20°C i które nadają się do smarowania.

Jednakże te opisy handlowe obowiązują 
wyłącznie w stosunku do produktów, które 
pozostają w stanie stałym w temperaturze 
20°C i które nadają się do smarowania.

Niniejszych definicji nie stosuje się do: Niniejszych definicji nie stosuje się do:
a) nazw produktów, których dokładny 
charakter jest oczywisty ze względu na 
tradycyjne stosowanie, lub kiedy nazwy są 
używane w sposób oczywisty w celu 
opisania charakterystycznej jakości 
produktu;

a) nazw produktów, których dokładny 
charakter jest oczywisty ze względu na 
tradycyjne stosowanie, lub kiedy nazwy są 
używane w sposób oczywisty w celu 
opisania charakterystycznej jakości 
produktu;

b) produktów skoncentrowanych (masło, 
margaryna, miksy) o zawartości co 
najmniej 90% tłuszczu.

b) produktów skoncentrowanych (masło, 
margaryna, miksy) o zawartości co 
najmniej 90% tłuszczu.

II. Terminologia
1. Termin „tradycyjny” może być używany 
wraz z nazwą „masło”, o której mowa w 
części A pkt 1 dodatku, jeżeli produkt 
otrzymywany jest bezpośrednio z mleka 
lub śmietanki.
Do celów niniejszego punktu „śmietanka” 
oznacza produkt otrzymywany z mleka, 
mający formę emulsji typu olej w wodzie i 
zawierający co najmniej 10% tłuszczu 
mlecznego.
2. Zabronione jest stosowanie w 
przypadku produktów, o których mowa w 
dodatku, takich terminów, które 
oznaczają, implikują lub sugerują 
zawartość tłuszczu inną niż ta, o której 
mowa w tym dodatku.
3. W drodze odstępstwa od przepisów pkt 2 
i dodatkowo:
a) termin „o zmniejszonej zawartości 
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tłuszczu” może być stosowany w 
przypadku produktów, o których mowa w 
dodatku, zawierających ponad 41%, ale 
nie więcej niż 62% tłuszczu;
b) terminy „niskotłuszczowy” lub „lekki” 
mogą być stosowane w przypadku 
produktów, o których mowa w dodatku, 
zawierających co najwyżej 41% tłuszczu.
Terminem „o zmniejszonej zawartości 
tłuszczu” oraz terminami 
„niskotłuszczowy” lub „lekki” można 
jednak zastąpić odpowiednio terminy „o 
zawartości trzech czwartych tłuszczu” lub 
„półtłuste” używane w dodatku.

Or. en

Poprawka 166
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2222–2224

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK VII ZAŁĄCZNIK VII
PRAKTYKI ENOLOGICZNE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 62

PRAKTYKI ENOLOGICZNE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 62

Część I Część I
Wzbogacanie, zakwaszanie i 

odkwaszanie w pewnych obszarach 
uprawy winorośli

Wzbogacanie, zakwaszanie i 
odkwaszanie w pewnych obszarach 

uprawy winorośli
[...] [...] 
C. Zakwaszanie i odkwaszanie C. Zakwaszanie i odkwaszanie

1. Świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji, młode wino w trakcie 
fermentacji oraz wino mogą być 
poddawane:

1. Świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji, młode wino w trakcie 
fermentacji oraz wino mogą być 
poddawane:

a) odkwaszaniu w strefach uprawy 
winorośli A, B i C I;

a) odkwaszaniu w strefach uprawy 
winorośli A, B i C I;
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b) zakwaszaniu oraz odkwaszaniu w 
strefach uprawy winorośli C I, C II oraz C 
III a), nie naruszając przepisów pkt 7 
niniejszej sekcji; lub

b) zakwaszaniu oraz odkwaszaniu w 
strefach uprawy winorośli C I, C II oraz C 
III a), nie naruszając przepisów pkt 7 
niniejszej sekcji; lub

c) zakwaszaniu w strefie uprawy winorośli 
C III b).

c) zakwaszaniu w strefie uprawy winorośli 
C III b).

2. Zakwaszanie produktów innych niż 
wino, o których mowa w pkt 1, może być 
przeprowadzone wyłącznie do poziomu 
1,50 g na litr wyrażonego jako kwas 
winowy lub 20 miliekwiwalentów na litr.

2. Zakwaszanie produktów innych niż 
wino, o których mowa w pkt 1, może być 
przeprowadzone wyłącznie do poziomu 
1,50 g na litr wyrażonego jako kwas 
winowy lub 20 miliekwiwalentów na litr.

3. Zakwaszanie win może być 
przeprowadzone wyłącznie do poziomu 
2,50 g na litr wyrażonego jako kwas 
winowy lub 33,3 miliekwiwalentów na litr.

3. Zakwaszanie win może być 
przeprowadzone wyłącznie do poziomu 
2,50 g na litr wyrażonego jako kwas 
winowy lub 33,3 miliekwiwalentów na litr.

4. Odkwaszanie win może być 
przeprowadzone wyłącznie do poziomu 1 g 
na litr wyrażonego jako kwas winowy lub 
13,3 miliekwiwalentów na litr.

4. Odkwaszanie win może być 
przeprowadzone wyłącznie do poziomu 1 g 
na litr wyrażonego jako kwas winowy lub 
13,3 miliekwiwalentów na litr.

5. Moszcz winogronowy przeznaczony do 
zagęszczenia może być częściowo 
odkwaszony.

5. Moszcz winogronowy przeznaczony do 
zagęszczenia może być częściowo 
odkwaszony.

6. Niezależnie od przepisów pkt 1 w latach, 
w których warunki klimatyczne byłyby 
wyjątkowe, państwa członkowskie mogą 
zezwolić na zakwaszanie produktów, o 
których mowa w ust. 1, w strefach uprawy 
winorośli A i B, przy spełnieniu 
warunków, o których mowa w pkt 2 i 3 
niniejszej sekcji.

6. Niezależnie od przepisów pkt 1 w latach, 
w których warunki klimatyczne byłyby 
wyjątkowe, państwa członkowskie mogą 
zezwolić na zakwaszanie produktów, o 
których mowa w ust. 1, w strefach uprawy 
winorośli A i B, przy spełnieniu 
warunków, o których mowa w pkt 2 i 3 
niniejszej sekcji.

7. Zakwaszanie i wzbogacanie, poza 
odstępstwami, które zostaną ustalone przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych na 
mocy art. 59 ust. 1, oraz zakwaszanie i 
odkwaszanie tego samego produktu są 
procesami wzajemnie się wykluczającymi.

7. Zakwaszanie i wzbogacanie, poza 
odstępstwami, które zostaną ustalone 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 62 ust. 2, oraz zakwaszanie i 
odkwaszanie tego samego produktu są 
procesami wzajemnie się wykluczającymi.

D. Procesy D. Procesy
1. Żaden z procesów, o których mowa w 
sekcjach B i C, za wyjątkiem zakwaszania 
oraz odkwaszania win, nie jest dozwolony, 
jeżeli nie jest przeprowadzany na 
warunkach określonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych na podstawie 
art. 59 ust. 1, w czasie gdy świeże 

1. Żaden z procesów, o których mowa w 
sekcjach B i C, za wyjątkiem zakwaszania 
oraz odkwaszania win, nie jest dozwolony, 
jeżeli nie jest przeprowadzany w czasie 
gdy świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji lub młode wino w 
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winogrona, moszcz winogronowy, moszcz 
winogronowy w trakcie fermentacji lub 
młode wino w trakcie fermentacji są 
przekształcane w wino lub jakikolwiek 
inny napój przeznaczony do
bezpośredniego spożycia przez ludzi inny 
niż wino musujące lub gazowane wino 
musujące w strefie uprawy winorośli, gdzie 
zebrano świeże winogrona użyte w 
przedmiotowej produkcji.

trakcie fermentacji są przekształcane w 
wino lub jakikolwiek inny napój 
przeznaczony do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi inny niż wino musujące lub 
gazowane wino musujące w strefie uprawy 
winorośli, gdzie zebrano świeże winogrona 
użyte w przedmiotowej produkcji.

2. Zagęszczania win dokonuje się w strefie 
uprawy winorośli, gdzie zebrano świeże 
winogrona użyte do przedmiotowej 
produkcji.

2. Zagęszczania win dokonuje się w strefie 
uprawy winorośli, gdzie zebrano świeże 
winogrona użyte do przedmiotowej 
produkcji.

3. Zakwaszania oraz odkwaszania win 
dokonuje się tylko w przedsiębiorstwie 
produkującym wino i tylko w strefie 
uprawy winorośli, gdzie zebrano świeże 
winogrona użyte do przedmiotowej 
produkcji.

3. Zakwaszania oraz odkwaszania win 
dokonuje się tylko w przedsiębiorstwie 
produkującym wino i tylko w strefie 
uprawy winorośli, gdzie zebrano świeże 
winogrona użyte do przedmiotowej 
produkcji.

4. Właściwe organy powiadamiane są o 
zastosowaniu każdego z procesów, o 
których mowa w pkt 1, 2 i 3. Ta sama 
zasada obowiązuje odnośnie do ilości 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub rektyfikowanego 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub sacharozy 
przechowywanych w tym samym czasie i 
miejscu, co świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji oraz wino w 
zbiornikach, przez osoby fizyczne lub 
prawne lub grupy osób, a w szczególności 
producentów, jednostki zajmujące się 
butelkowaniem, przetwórców oraz 
handlowców, które określa Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – na 
podstawie art. 59 ust. 1. Powiadomienia o 
ilościach wyżej wymienionych produktów 
mogą jednak zostać zastąpione przez wpis 
do rejestru towarów przyjmowanych do 
składu i wychodzących ze składu.

4. Właściwe organy powiadamiane są o 
zastosowaniu każdego z procesów, o 
których mowa w pkt 1, 2 i 3. Ta sama 
zasada obowiązuje odnośnie do ilości 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub rektyfikowanego 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub sacharozy 
przechowywanych w tym samym czasie i 
miejscu, co świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji oraz wino w 
zbiornikach, przez osoby fizyczne lub 
prawne lub grupy osób, a w szczególności 
producentów, jednostki zajmujące się 
butelkowaniem, przetwórców oraz 
handlowców. Powiadomienia o ilościach 
wyżej wymienionych produktów mogą 
jednak zostać zastąpione przez wpis do 
rejestru towarów przyjmowanych do 
składu i wychodzących ze składu.

5. Informacja o każdym z procesów, o 
których mowa w sekcjach B i C, zostaje 
zapisana w dokumencie towarzyszącym, 

5. Informacja o każdym z procesów, o 
których mowa w sekcjach B i C, zostaje 
zapisana w dokumencie towarzyszącym, 
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jak określono w art. 103, na mocy którego 
produkty, które zostały poddane procesom, 
są wprowadzane do obiegu.

jak określono w art. 103, na mocy którego 
produkty, które zostały poddane procesom, 
są wprowadzane do obiegu.

6. Wspomniane procesy nie są, oprócz 
sytuacji usprawiedliwionych wyjątkowymi 
warunkami klimatycznymi, prowadzone:

6. Wspomniane procesy nie są, oprócz 
sytuacji usprawiedliwionych wyjątkowymi 
warunkami klimatycznymi, prowadzone:

a) w strefie uprawy winorośli C – po dniu 1 
stycznia;

a) w strefie uprawy winorośli C – po dniu 1 
stycznia;

b) w strefach uprawy winorośli A i B – po 
dniu 16 marca, oraz są przeprowadzane 
wyłącznie w przypadku produktów 
wytworzonych z winogron zebranych 
bezpośrednio przed tymi datami.

b) w strefach uprawy winorośli A i B – po 
dniu 16 marca, oraz są przeprowadzane 
wyłącznie w przypadku produktów 
wytworzonych z winogron zebranych 
bezpośrednio przed tymi datami.

7. Niezależnie od przepisów pkt 6, 
zagęszczenie w drodze chłodzenia oraz 
zakwaszanie i odkwaszanie wina mogą być 
stosowane w trakcie całego roku.

7. Niezależnie od przepisów pkt 6, 
zagęszczenie w drodze chłodzenia oraz 
zakwaszanie i odkwaszanie wina mogą być 
stosowane w trakcie całego roku.

Or. en

Poprawka 167
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 434

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII a (nowy)

Tekst proponowany przez Parlament

ZAŁĄCZNIK VIIa
OZNACZENIA ZASTRZEŻONE STOSOWANE FAKULTATYWNIE

Kategoria produktu
(odesłanie do klasyfikacji wg 

Nomenklatury scalonej)

Oznaczenie zastrzeżone 
stosowane fakultatywnie

Akt określający oznaczenie i warunki 
jego stosowania

mięso drobiowe
(CN 0207, CN 0210)

żywione z udziałem Art. 11 rozporządzenia (WE) 
nr 543/2008

ekstensywny chów ściółkowy
chów wybiegowy
tradycyjny chów wybiegowy
wiek w dniu uboju
długości okresu tuczu

jaja
(CN 0407)

świeże Art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 589/2008

ekstra lub ekstra świeże Art. 14 rozporządzenia (WE) 
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nr 589/2008
oznaczenie sposobu żywienia 
kur niosek

Art. 15 rozporządzenia (WE) 
nr 589/2008

miód
(CN 0409)

pochodzenia kwiatowego lub 
warzywnego

Art. 2 dyrektywy 2001/110/WE

pochodzenia regionalnego
pochodzenia topograficznego
szczególne kryteria jakości

oliwa z oliwek
(CN 1509)

pierwsze tłoczenie na zimno Art. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 1019/2002

uzyskiwanie na zimno
kwasowość
cierpki
owocowy: dojrzały lub zielony
gorzki
intensywny
średni
lekki
wyważony
łagodna oliwa

mleko i przetwory mleczne
(CN 04)

masło tradycyjne Rozporządzenie (UE) nr 
[rozporządzenie ustanawiające 
wspólną organizację rynku], 
załącznik VI, część VI

tłuszcze do smarowania
(CN 0405 i ex 2106, CN ex 1517, 
CN ex 1517 i ex 2106)

o zmniejszonej zawartości 
tłuszczu

Rozporządzenie (UE) nr 
[rozporządzenie ustanawiające 
wspólną organizację rynku], 
załącznik VI, część VI

lekki

niskotłuszczowy

Or. en

Poprawka 168
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony i zagwarantowania, że podmioty 
gospodarcze i właściwe organy nie 
poniosą szkody w związku ze stosowaniem 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 

skreślony
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do nazw win, które objęto ochroną przed 
dniem 1 sierpnia 2009 r., Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
przyjmowania ograniczeń dotyczących 
chronionej nazwy oraz przepisów 
przejściowych dotyczących: nazw win, 
które państwa członkowskie uznały za 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficzne przed dniem 1 sierpnia 
2009 r.; wstępnej procedury krajowej; win 
wprowadzonych do obrotu lub 
opatrzonych etykietą przed określoną datą 
i poprawek do specyfikacji produktów.

Or. en

Poprawka 169
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 77 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) Należy określić niektóre praktyki 
enologiczne i ograniczenia dotyczące 
produkcji wina, w szczególności odnośnie 
do kupażowania i stosowania niektórych 
rodzajów moszczu winogronowego, soku 
winogronowego i świeżych winogron 
pochodzących z państw trzecich. W celu 
przestrzegania międzynarodowych norm w 
dziedzinie przyszłych praktyk 
enologicznych Komisja powinna 
zasadniczo opierać się na praktykach 
enologicznych zalecanych przez 
Międzynarodową Organizację ds. 
Winorośli i Wina (OIV).

(77) Należy określić niektóre praktyki 
enologiczne i ograniczenia dotyczące 
produkcji wina, w szczególności odnośnie 
do kupażowania i stosowania niektórych 
rodzajów moszczu winogronowego, soku 
winogronowego i świeżych winogron 
pochodzących z państw trzecich. W celu 
przestrzegania międzynarodowych norm 
Komisja – przedstawiając wnioski w 
sprawie przyszłych praktyk enologicznych 
– powinna zasadniczo opierać się na 
praktykach enologicznych zalecanych 
przez Międzynarodową Organizację ds. 
Winorośli i Wina (OIV).

Or. en
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Poprawka 170
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 42, 491, 492, 494

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) W celu umożliwienia producentom 
buraków pełnego dostosowania się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
2006 r. w sektorze cukru i dalszego 
podejmowania rozpoczętych wówczas 
działań na rzecz konkurencyjności należy 
utrzymać do końca roku gospodarczego 
2019/2020 obecny system kwot. W tym 
kontekście Komisja powinna mieć 
możliwość przyznania kwot 
produkcyjnych państwom członkowskim, 
które zrezygnowały ze wszystkich kwot w 
2006 r.

Or. en

Poprawka 171
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 42, 491–496

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84b) Silne i powracające napięcia na 
europejskim rynku cukru wskazują na 
konieczność wprowadzenia mechanizmu 
umożliwiającego uwalnianie, dopóty, 
dopóki jest to konieczne, cukru 
pozakwotowego na rynek wewnętrzny z 
zastosowaniem tych samych warunków, 
które odnoszą się do cukru kwotowego. 
Mechanizm ten powinien jednocześnie 
umożliwiać dodatkowy przywóz z zerowym 
cłem w celu zapewnienia dostępności 
wystarczającej ilości surowców na 
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unijnym rynku cukru oraz ochrony 
równowagi strukturalnej tego rynku.

Or. en

Poprawka 172
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 43, 497, 498

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84c) W perspektywie ostatecznego 
zniesienia systemu kwot w 2020 r. 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie do dnia 1 lipca 
2018 r. sprawozdanie dotyczące 
odpowiednich procedur zakończenia 
stosowania obecnych ustaleń dotyczących 
kwot oraz przyszłości sektora po 
zniesieniu kwot w 2020 r., zawierające 
wszelkie wnioski niezbędne do 
przygotowania całego sektora na okres po 
2020 r. Przed dniem 31 grudnia 2014 r. 
Komisja powinna także przedstawić 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
łańcucha dostaw w unijnym sektorze 
cukru.

Or. en

Poprawka 173
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 

(107) Refundacje wywozowe z tytułu 
wywozu do państw trzecich na podstawie 
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do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy objęte 
refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości i 
ilości.

różnic między cenami w Unii Europejskiej 
i na rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny być 
utrzymane jako instrument zarządzania 
kryzysowego w odniesieniu do niektórych 
produktów objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, dopóki w ramach WTO i 
w oparciu o zasadę wzajemności nie 
zostanie podjęta decyzja o przyszłości tego 
instrumentu. Pozycja budżetowa dla 
refundacji wywozowych powinna być 
zatem tymczasowo ustalona na zero. 
Podczas wykorzystywania refundacji
wywozowych powinny one podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości i 
ilości oraz nie powinny zagrażać 
rozwojowi sektorów rolnych i gospodarek 
krajów rozwijających się.

Or. en

Poprawka 174
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 133 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(133) W celu sprawnego i skutecznego 
reagowania na groźbę wystąpienia 
zakłóceń na rynku spowodowane 
znaczącym wzrostem lub spadkiem cen na 
rynku wewnętrznym lub zewnętrznym lub 
innymi czynnikami mającymi wpływ na 
rynek, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do koniecznych środków w odniesieniu do 
danego sektora obejmujących, w 
stosownych przypadkach, możliwość 
rozszerzania lub zmiany zakresu, okresu 
stosowania lub innych aspektów 
pozostałych środków określonych w 

(133) W celu sprawnego i skutecznego 
reagowania na zakłócenia na rynku 
spowodowane znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym, znaczącym wzrostem 
kosztów produkcji lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, jeżeli taka 
sytuacja może trwać nadal lub się 
pogorszyć, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do koniecznych środków w odniesieniu do 
danego sektora obejmujących, w 
stosownych przypadkach, możliwość 
rozszerzania lub zmiany zakresu, okresu 
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niniejszym rozporządzeniu lub całkowitego 
lub częściowego zawieszenia należności 
celnych przywozowych, w tym w 
odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów. 

stosowania lub innych aspektów 
pozostałych środków określonych w 
niniejszym rozporządzeniu lub całkowitego 
lub częściowego zawieszenia należności 
celnych przywozowych, w tym w 
odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Or. en

Poprawka 175
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 140 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(140) Stosowanie trybu pilnego powinno 
być dopuszczalne wyłącznie w 
wyjątkowych przypadkach, kiedy zostanie 
wykazana taka konieczność, w celu 
skutecznego i efektywnego reagowania na 
groźbę wystąpienia zakłóceń na rynku lub 
w przypadkach, gdy takie zakłócenia już 
występują. Wybór trybu pilnego powinien 
być uzasadniony i należy określić, w 
jakich przypadkach ma on być stosowany.

(140) Tryb pilny powinien być stosowany 
w celu skutecznego i efektywnego 
reagowania na niektóre zakłócenia na 
rynku oraz na przypadki wystąpienia plag, 
chorób zwierząt i roślin, utraty zaufania 
konsumentów spowodowanej 
zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt lub zdrowia roślin lub w celu 
rozwiązania określonych problemów. 

Or. en

Poprawka 176
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 143 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(143) W przypadkach, gdy wymaga tego 
należycie uzasadniona pilna potrzeba, 
Komisja powinna przyjmować akty 

(143) W przypadkach, gdy wymaga tego 
należycie uzasadniona pilna potrzeba, 
Komisja powinna przyjmować akty 
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wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie w celu przyjęcia, zmiany lub 
uchylenia unijnych środków ochronnych, 
zawieszenia stosowania procedury 
uszlachetniania czynnego lub procedury 
uszlachetniania biernego, w razie potrzeby 
– natychmiastowego zareagowania na 
sytuację rynkową, rozwiązania 
konkretnych problemów w nagłych 
przypadkach, jeżeli rozwiązanie 
problemów wymaga natychmiastowego
działania. 

wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie w celu przyjęcia, zmiany lub 
uchylenia unijnych środków ochronnych, 
zawieszenia stosowania procedury 
uszlachetniania czynnego lub procedury 
uszlachetniania biernego, w razie potrzeby 
– natychmiastowego zareagowania na 
sytuację rynkową.

Or. en


